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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

II півріччя  

   2015 р.

Зміст каталогу публікацій у газеті "Все про бухгалтерський облік"  
за ІI півріччя 2015 року

I. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА КОМЕНТАРІ стор.

Вищі та
центральні
органи
влади

У Верховній Раді України 4

У Кабінеті Міністрів України 5

У Державній фіскальній службі України 6

У Головному Управлінні Державної фіскальної служби у м. Києві 10

У Головному Управлінні Державної фіскальної служби у Київській області 10

У Головному Управлінні Державної фіскальної служби у Волинській області 10

У Головному Управлінні Державної фіскальної служби у Харківській області 10

У Головному Управлінні Державної фіскальної служби у Рівненській області 10

У Міжрегіональному ГУ ДФС — Центральному офісі з обслуговування великих 
платників

10

У Державній податковій адміністрації України 11

У Міністерстві фінансів України 11

У Міністерстві юстиції України 12

У Міністерстві соціальної політики України 12

Якщо у вас виникли запитання щодо бухгал-
терського чи податкового обліку, з'явилися не-
типові для вашого підприємства господарські 
операції або терміново потрібно знайти текст 
нормативного документа, радимо скористатися 
нашим довідковим каталогом.

Це дозволить вам швидко зорієнтува-
тися серед величезної кількості газетних 
матеріалів. Як свідчить аналіз редакційної 
пошти, відповіді на більшість запитань уже 
були опубліковані.

Каталог складається зі змісту та чотирьох 
розділів.

У першому розділі зібрано перелік усіх нор-
мативних документів, що публікувалися в на-
шій газеті протягом півріччя. Шукати необхід-
не можна різними способами:

— за назвою документа, поступово перегля-
даючи весь розділ;

— за назвою державного органу, який видав 
документ (усі нормативи наведено відповідни-
ми блоками);

— за номером документа або його датою.

Другий розділ допоможе в пошуку поточ-
них змін у законодавстві, що розглядаються на 
сторінках нашої газети під рубрикою "Огляд 
законодавства".

У третьому розділі — назви консультацій 
відповідно до їх тем. Ті з них, у яких розгляну-
то більше одного питання з податкового або 
бухгалтерського обліку, можна знайти в кіль-
кох рубриках. Наприклад, матеріали, що стосу-
ються ПДВ і оренди, містяться у двох рубриках: 
"ПДВ" і "Облік орендних операцій". Це доз-
воляє в процесі пошуку використовувати різні 
ключові слова.

Четвертий розділ скоротить час пошуку ком-
плексної інформації. Тут наводяться назви спец-
випусків і спецпроектів, їх стислий зміст і но-
мер газети. Матеріали спецвипусків і тематич-
них номерів також розподілені за каталогом,  
і їх можна знайти за номером газети.

Крім того, для спрощення пошуку в дужках до 
листів та нормативів із неконкретними назвами 
розкрито основне розглянуте в них питання або 
наведено назву коментаря редакції.

ЯК ОТРИМАТИ ЗА ОДНУ ХВИЛИНУ ВІДПОВІДІ  
НА ЗАПИТАННЯ, ЩО ХВИЛЮЮТЬ
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КАТАЛОг КАТАЛОг

I. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА КОМЕНТАРІ стор.

Вищі та
центральні
органи
влади

У Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 13
У Міністерстві економіки України 13
У Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України 13
У Міністерстві охорони здоров'я України 13
У Міністерстві внутрішніх справ України 13
У Національному банку України 13
У пенсійному фонді України 13
У Державній казначейській службі України 13
У Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру 14
У Державному комітеті стандартизації, метрології та сертифікації України 14
У Державній регуляторній службі України 14
У Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 14
У Верховному Суді України 14
У Вищому господарському суді України 14
У Вищому адміністративному суді України 14

ІІ. ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА стор.
Новини законодавства 15

ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНІ МАТЕРІАЛИ стор.

Податки
та збори

пДВ 20
податок на прибуток 29
податок на доходи фізичних осіб 34
Єдиний податок 37
Акцизний податок 39
Єдиний внесок 39
плата за землю та земельні відносини 42
Екологічний податок 43
Ресурсні платежі 43
Транспортний податок 43
Військовий збір 44

Державне
регулювання

Ліцензування 45

Організація і ведення бухгалтерського обліку 46
Звітність 52
податковий календар бухгалтера 54
Інвентаризація 54
Гаряча тема 57
первинні документи 57
Відпустки 57
Оплата праці та інші виплати 57
Соцстрахування 59
пенсії 60
Трудові відносини та кадрове діловодство 60
Зайнятість населення 62
Відрядження 62
Використання реєстраторів розрахункових операцій 64
Грошовий обіг 65
Орендні операції 65
Валютні операції 67
Цінні папери 68
Автомобіль на підприємстві 68
Дивіденди 69
Трансфертне ціноутворення 69
У зоні АТО 69
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНІ МАТЕРІАЛИ стор.
ВЕЗ "Крим" 71
Виробництво 71
Будівництво 72
Комунальне господарство 72
Сільське господарство 72
Експедирування, транспорт, логістика 74
Торгівля 76
Туристична діяльність 78
Неприбуткові організації 79
послуги 79
Ломбарди 79
Зовнішньоекономічна діяльність 79
Євроінтеграція 81
Готель, ресторан, кафе 81
Страхова справа 82
Нерухомість 82
Все для приватних підприємців 83
Адміністрування 86
Договірна робота 86
Юридична консультація 87
Інтелектуальна власність 91
Спадкування 91
практика — у судових рішеннях 91
Суд і процес 92
Контролюючі органи 93
Бліц-відповідь 93
Територія ЗІР 94
Бюджетні установи 94
Освіта 95
Охорона здоров'я 95
Державні закупівлі 95
Казначей: спецпроект 96
пам'ятка бухгалтера 96
Корисне 96
Довідкова інформація 97
Літературна сторінка 97

ІV. ПЕРЕЛІК СПЕЦВИПУСКІВ, ТЕМАТИЧНИХ НОМЕРІВ І СПЕЦПРОЕКТІВ ГАЗЕТИ  
"ВСЕ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК" ЗА ІI півріччя �0�5 року

98

* — позначено спецвипуски.
www — позначено додатки до номерів, розміщені на сайті газети "Все про бухгалтерський облік" (dodatok.vobu.com.ua).
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КАТАЛОг КАТАЛОг

Каталог публікацій у газеті "Все про бухгалтерський облік"  
за IІ півріччя 2015 року

І. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ТА КОМЕНТАРІ

У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.

Хто в домі господар, або Нові правила управління багатоквартирним будинком (Коментар до 
Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" 
від 14.05.15 р. № 417-VIII) (В. Вишиваний)

65 ��

Судовий збір: ставки й пільги змінено (Коментар до Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо сплати судового збору" від 22.05.15 р. № 484-VIII) (Б. Свіржський)

7� �9

Збереження роботи та зарплати за мобілізованим: знову зміни (Коментар до Закону України 
від 14.05.15 р. № 433-VIII та постанови КМУ від 29.07.15 р. № 542) (А. Король)

7� ��

Діти учасників АТО та переселенців отримали пільги під час здобуття освіти  
(Коментар до Закону України від 14.05.15 р. № 425-VIII) (А. Гоменюк)

7� ��

Запроваджено штрафи за порушення при переміщенні товарів у зону АТО  
(Коментар до Закону України від 17.07.15 р. № 649-VIII) (А. Король)

76 �6

6000 грн замість 2500 грн: збільшено вартісний критерій визнання податкових ОЗ (Коментар до 
пп. 2 п. 1 р. I Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення 
податкового тиску на платників податків" від 17.07.15 р. № 655-VIII) (В. Прокопенко)

77 �

Оновлено визначення безнадійної заборгованості (Коментар до пп. 1 п. 1 р. I Закону України 
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на 
платників податків" від 17.07.15 р. № 655-VIII) (В. Прокопенко)

77 7

За рахунок чого послабшає податковий тиск (Коментар до Закону України "Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків" 
від 17.07.15 р. № 655-VIII) (Ю. Ільницький)

77 ��

Оподаткування неприбутківців: щасливчиків побільшало, але умови пожорсткішали (Коментар 
до п.п. 1, 2, 4, 8, 12 р. І Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування неприбуткових організацій"   
від 17.07.15 р. № 652-VIII) (Т. Шустваль) 

77 �7

Збиткові платники податку на прибуток зможуть не сплачувати щомісячних авансів (Коментар до 
п. 3 р. I Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 
неприбуткових організацій" від 17.07.15 р. № 652-VIII) (В. Прокопенко)

77 ��

Купівлі в неприбутківців: коригування бухфінрезультату можна уникнути (Коментар до п.п. 5, 9  
р. І Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 
неприбуткових організацій" від 17.07.15 р. № 652-VIII) (Т. Шустваль)

77 ��

Коригування бухфінрезультату під час надання допомоги неприбутківцям (Коментар до п. 9 р. I 
Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 
неприбуткових організацій" від 17.07.15 р. № 652-VIII) (Т. Шустваль)

77 �5

Умови для включення благодійної пожертви до податкової знижки підкориговано (Коментар до 
п. 10 р. I Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 
неприбуткових організацій" від 17.07.15 р. № 652-VIII) (Т. Шустваль)

77 �6

Допомога для потреб АТО (Коментар до п. 12 р. I Закону України "Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій" 
від 17.07.15 р. № 652-VIII) (Т. Шустваль)

77 �7

Громадяни зможуть подавати електронні звернення та електронні петиції (Коментар до Закону 
України "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного 
звернення та електронної петиції" від 02.07.15 р. № 577-VIII) (В. Вишиваний)

78 ��

Національна поліція: лікнеп для підприємств та громадян (Коментар до Закону України 
"Про Національну поліцію" від 02.07.15 р. № 580-VIII) (Б. Свіржський)

78 �5

принципові зміни: захист власників, відповідальність керівників, права акціонерів  (Коментар 
до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав 
інвесторів" від 07.04.15 р. № 289-VIII) (Б. Свіржський)

8� �9
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КАТАЛОг

У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.

Карантин рослин: отримати дозвільні документи стане легше (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" щодо зменшення адміністративного 
навантаження" від 15.07.15 р. № 617-VIII) (В. Вишиваний)

8� ��

 Більше прозорості: відкриття реєстрів нерухомості та автомобілів (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості у сфері 
відносин власності з метою запобігання корупції" від 14.07.15 р. № 597-VIII) (Б. Свіржський)

8� ��

Архітектурно-будівельний контроль: оновлені правила для учасників (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень 
у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства" 
від 09.04.15 р. № 320-VIII) (Г. Сазонов)

8� ��

правові межі для електронної комерції (Коментар до Закону України "Про електронну комерцію" 
від 03.09.15 р. № 675-VIII) (Ю. Ільницький)

9� �5

Що готує прийдешній рік постачальникам електроенергії та вугілля  
(Коментар до Закону України від 24.11.15 р. № 812-VIII) (Н. Волошина) 

��0 ��

У КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № стор.

Середній заробіток для лікарняних і декретних обчислюємо по-новому (Коментар до постанови 
КМУ від 26.06.15 р. № 439) (В. Циганенко)

6� �

порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для 
розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затверджений 
постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266 (у редакції постанови КМУ від 26.06.15 р. № 439)

6� ��

порядок оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або 
травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця, 
затверджений постановою КМУ від 26.06.15 р. № 440

6� �7

Оплата перших п'яти днів лікарняних — за новим порядком (Коментар до Порядку оплати перших 
п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з 
нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця, затвердженого постановою 
КМУ від 26.06.15 р. № 440) (Т. Прощина)

6� �8

Держдопомога сім'ям із дітьми: порядок надання змінено  
(Коментар до постанови КМУ від 04.06.15 р. № 355) (А. Король)

6� ��

Збір пожертв для армії: порядок визначено (Коментар до Порядку здійснення публічного збору 
благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та 
функціонування Збройних Сил України, затвердженого постановою КМУ від 30.06.15 р. № 451) 
(А. Гоменюк)

66 ��

Кабмін повернув пільги з комунальних послуг з 1 липня (Коментар до Порядку надання пільг 
окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, 
затвердженого постановою КМУ від 04.06.15 р. № 389) (В. Вальківський)

66 �8

Декларація про доходи сім'ї пільговика. Зразок (додаток до коментаря "Кабмін повернув пільги  
з комунальних послуг з 1 липня")

66 www

Відповідальність за "тоталітарні" назви: чого остерігатися підприємствам (Коментар до Порядку, 
затвердженого постановою КМУ від 27.05.15 р. № 354) (Б. Свіржський)

68 �6

Робота над помилками: удосконалили порядок надання субсидій (Коментар до постанови КМУ 
від 26.06.15 р. № 475) (А. Юлін)

68 �8

Реєстрація переселенців безробітними: порядок оновлено (Коментар до постанови КМУ 
від 08.07.15 р. № 473) (А. Король)

7� �7

Збереження роботи та зарплати за мобілізованим: знову зміни (Коментар до Закону України 
від 14.05.15 р. № 433-VIII та постанови КМУ від 29.07.15 р. № 542) (А. Король)

7� ��

Соцстрахування переселенців із Криму та зони АТО (Коментар до постанови КМУ 
від 08.07.15 р. № 471) (А. Король)

78 �8

порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування  
на ринку споживчих товарів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України  
від 15 червня 2006 р. № 833

79* �

Кожному бюджетнику — по новому окладу (Коментар до постанови КМУ "Про підвищення 
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" 
від 16.09.15 р. № 731) (В. Вальківський)

9� �8

Немає меж досконалості: відшліфували механізм призначення субсидії  
(Коментар до постанови КМУ від 23.09.15 р. № 752) (А. Юлін)

�0� �9

У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.

порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ 
від 17.07.03 р. № 1078 (у редакції постанови КМУ від 09.12.15 р. № 1013)

��7 ��

Обіцяного дочекалися: Кабмін підвищив зарплату держслужбовцям і бюджетникам (Коментар 
до постанови КМУ "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення 
індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" від 09.12.15 р. № 1013) 
(В. Вальківський)

��7 �0

У ДЕРЖАВНІЙ ФІСКАЛЬНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ № стор.

Лист Державної фіскальної служби України від 09.06.15 р. № 11999/6/99-99-19-01-01-15  
"Щодо практичного застосування податкового законодавства"
Коментарі редакції:
• Оподаткування бутильованої води
• Зменшення податку на прибуток на суму податку на нежитлову нерухомість
• Перевищення витрат палива над лінійною нормою при використанні легкового авто
• Сплата податку на прибуток головним підприємством та його філіями
• Уточненка як додаток до декларації з ПДВ: місія нездійсненна
• Збільшення реєстраційної суми на середньомісячну сплату за 12 місяців
• Оформлюємо ПН на перевищення собівартості над договірною вартістю
• Постачальник відправив товар у попередньому місяці: коли покупцю декларувати податковий 
кредит
• Долютневий від'ємний залишок: обираємо спосіб використання
• ПН підписали та зареєстрували різні особи
• Повернення товару: коли постачальник коригує податкове зобов'язання
• Чи можна анулювати помилково оформлену ПН
• Нерухомість у зоні АТО: як бути з декларацією та сплатою податку
• Пільга з податку на нерухомість: що вважати промисловими будівлями
• Кредитні витрати фізосіб-загальносистемників

6� ��

Як у липні повертають бюджетну переплату пДВ (Коментар до листа ДФСУ від 22.06.15 р.  
№ 22408/7/99-99-19-03-01-17) (Н. Алпатова)

6� ��

Лист ДФСУ від 03.06.15 р. № 11505/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо врахування від'ємного значення пДВ 
попередніх податкових періодів у системі електронного адміністрування пДВ" (Коментар редакції: 
Долютневий від'ємний ПДВ: як податківці бачать облік у системі електронного адміністрування)

6� ��

Як відображати пДВ за покупками для пільгової діяльності (Коментар до листа ДФСУ 
від 09.07.15 р. № 24876/7/99-99-19-03-02-17) (Д. Петрига)

65 �5

Лист ДФСУ від 29.07.15 р. № 27719/7/99-99-19-02-01-17 "про подання податкової звітності з податку 
на прибуток за півріччя 2015 р."

7� 5

Як нотаріусу повідомити фіскалів про договори та спадок фізосіб (Коментар до Узагальнюючої 
податкової консультації щодо подання до контролюючого органу фізичними особами, які 
здійснюють приватну нотаріальну діяльність, інформації про посвідчені договори продажу 
(обміну) об'єктів нерухомого майна між фізичними особами, продажу (обміну) рухомого майна 
між стороною (сторонами), про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчені 
договори дарування, затвердженої наказом ДФСУ від 17.07.15 р. № 507) (В. Нагорний)

7� ��

повертаєте пФД, включену в доходи, до 01.01.15 р.? Зменшіть бухфінрезультат!  
(Коментар до листа ДФСУ від 18.06.15 р. № 12810/6/99-99-19-02-02-15) (А. Юлін)

7� ��

Лист Державної фіскальної служби України від 02.06.15 р. № 11385/6/99-99-19-02-02-15  
"Щодо податкової амортизації ОЗ, що знаходяться на капітальному ремонті чи консервації"

7� 8

Лист Державної фіскальної служби України від 07.07.15 р. № 24403/7/99-99-15-01-01-17 
"Особливості проведення перевірок бюджетного відшкодування пДВ"

7� �8

Як контролери перевіряють бюджетне відшкодування пДВ (Коментар до листа ДФСУ  
від 07.07.15 р. № 24403/7/99-99-15-01-01-17) (Н. Алпатова)

7� �0

платний доступ до веб-сайту нерезидента: чи нараховувати пДВ (Коментар до листа ДФСУ  
від 10.04.15 р. № 7695/6/99-99-19-03-02-15) (О. Коваленко)

76 ��

Як складати пН та формувати пК після 29.07.15 р.: роз'яснює ДФСУ (Коментар до листа ДФСУ  
від 07.08.15 р. № 29163/7/99-99-19-02-17) (Д. Петрига)

76 ��

У КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.

ДФСУ пояснює, як оформити липневу декларацію (Коментар до листа ДФСУ від 07.08.15 р. № 2916
8/7/99-99-19-03-02-17) (Н. Алпатова)

76 ��

Особливості заповнення декларації з пДВ за липень 2015 р. сільгосппідприємствами  
(Коментар до листа ДФСУ від 11.08.15 р. № 29560/7/99-99-19-03-02-17) (О. Коваленко)

77 �9

Сплата ЄСВ та земельного податку в зоні АТО: роз'яснення податківців (Коментар до листа 
Державної фіскальної служби України від 18.06.15 р. № 5837/М/99-99-17-02-02-14) (Г. Сазонов)

8� ��

платіж за комп'ютерну програму: як відобразити у пДВшному обліку (Коментар до листа ДФСУ  
від 26.05.15 р. № 11049/6/99-99-19-03-02-15) (Д. Петрига)

8� �6

Лист Державної фіскальної служби України від 16.07.15 р. № 25910/7/99-99-15-02-01-17 
"про оподаткування держдивідендів сільськогосподарських товаровиробників"

8� ��

Чи сплачують єдинники IV групи авансовий внесок під час виплати держдивідендів  
(Коментар до листа ДФСУ від 16.07.15 р. № 25910/7/99-99-15-02-01-17) (Т. Шустваль)

8� �5

Реєстраційний ліміт: розгадка ∑перевищ (Коментар до листа ДФСУ від 10.07.15 р. № 1402/99-99-19-03-
01-18) (Н. Алпатова)

8� �6

Як розпорядитися зайвими коштами на електронному пДВ-рахунку: приписи ДФСУ  
(Коментар до листа ДФСУ від 26.08.15 р. № 31730/7/99-99-19-03-02-17) (Н. Волошина)

8� �8

Лист Державної фіскальної служби України "про податковий контроль за трансфертним 
ціноутворенням" від 07.07.15 р. № 24525/7/99-99-22-01-02

85 ��

Трансфертно-цінові порушення: строки та штрафи (Коментар до листа ДФСУ від 07.07.15 р. № 245
25/7/99-99-22-01-02-17) (А. Василенко)
• Штрафи за неподання документації про контрольовані операції
• Строк подання документації
• Процедура застосування штрафів

85 �5

Лист Державної фіскальної служби України "Щодо використання біржових цін як джерела 
інформації про ринкові ціни для цілей трансфертного ціноутворення" від 18.06.15 р.  
№ 12823/6/99-99-19-02-02-15

85 �8

Біржові ціни в трансфертному ціноутворенні (Коментар до листа ДФСУ від 18.06.15 р.  
№ 12823/6/99-99-19-02-02-15) (А. Василенко)

85 �9

Розрахунок частини чистого прибутку держпідприємствам потрібно подавати щокварталу 
(Коментар до листа ДФС України "Щодо терміну подання розрахунку частини чистого прибутку 
(доходу)" від 19.08.15 р. № 30946/7/99-99-15-02-02-17) (А. Юлін)

85 ��

Ремонти та поліпшення орендованих ОЗ: чи коригувати бухфінрезультат (Коментар до листів 
ДФСУ від 16.07.15 р. № 14862/6/99-99-19-02-02-15 та від 04.08.15 р. № 16335/6/99-99-19-02-02-15) 
(І. Заруба)

87 ��

Лист ДФСУ "Щодо визначення фінансового результату, пов'язаного з оперативною орендою 
основних засобів" від 16.07.15 р. № 14862/6/99-99-19-02-02-15

87 �6

Лист ДФСУ "Щодо застосування групи основних засобів для здійснених поліпшень орендованих 
основних засобів" від 04.08.15 р. № 16335/6/99-99-19-02-02-15

87 �6

Неплатник пДВ повертає неоплачений товар: чи можна відкоригувати пЗ продавцю  
(Коментар до листа ДФСУ від 20.05.15 р. № 10562/6/99-99-19-03-02-15) (О. Коваленко)

87 �7

Лист ДФСУ "Щодо коригування податкових зобов'язань у разі повернення товару покупцем — 
неплатником пДВ" від 20.05.15 р. № 10562/6/99-99-19-03-02-15

87 �8

Недонарахували єдиний внесок до мінзарплати: яка відповідальність (Коментар до листа ДФСУ  
від 18.06.15 р. № 22001/7/99-99-17-03-01-17) (Т. Прощина)

87 �9

Дохід після звільнення або у відпустці по догляду: чи нараховувати ЄСВ із мінімалки  
(Коментар до листа ДФСУ від 31.03.15 р. № 6667/6/99-99-17-03-01-15) (Т. Прощина)

87 �0

Лист Державної фіскальної служби України від 11.09.15 р. № 33835/7/99-99-19-03-01-17 "Щодо 
цільового використання коштів, що акумульовані сільськогосподарськими підприємствами на 
спеціальних рахунках" (Коментар редакції: Чи може аграрій перекидати кошти зі спецрахунку  
на електронний рахунок)

90 ��

Чи можуть неприбутківці провадити підприємницьку діяльність (Коментар до листа ДФСУ  
від 10.08.15 р. № 16782/6/99-99-19-02-02-15) (А. Юлін)

9� �5

Сплата держдивідендів упродовж року: чи можна уникнути "дивідендних" авансових внесків 
(Коментар до листа ДФСУ від 16.07.15 р. № 14870/6/99-99-19-02-02-15) (Т. Шустваль)

9� �5

Як сплачують дивіденди госптовариства із часткою держави в статкапіталі  
(Коментар до листа ДФСУ від 26.08.15 р. № 31684/7/99-99-15-02-02-17) (А. Юлін)

9� �6

У ДЕРЖАВНІЙ ФІСКАЛЬНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.

Лист ДФСУ "Щодо порядку визначення бази оподаткування пДВ за операціями з експорту товару 
за ціною нижче його придбання"від 07.09.15 р. № 19090/6/99-99-19-03-02-15  (Коментар редакції: 
ПДВ з експорту товару за ціною нижче від придбання: позиція контролерів)

9� �7

Лист ДФСУ "Щодо можливого зарахування залишку авансового внеску з податку на прибуток при 
виплаті дивідендів, сплаченого у 2014 році, в рахунок зобов'язань по сплаті щомісячних авансових 
внесків підприємства, нарахованих у 2015—2016 роках"від 16.09.15 р.№ 21843/10/28-10-06-11 (Витяг)

9� ��

Лист ДФСУ від 09.10.15 р. № 37545/7/99-99-19-03-02-17 "про заповнення додатка Д4 до декларації 
з пДВ" (Коментар редакції: Повернення надлишку коштів із ПДВ-рахунку: поради ДФСУ щодо 
додатка Д4)

96 ��

Як відшкодувати пДВ платнику податків, зареєстрованому менше одного року  
(Коментар до листа ДФСУ від 28.09.15 р. № 20540/6/99-95-42-01-16-01) (Н. Алпатова)

96 ��

Як обкладати податком на прибуток спільну діяльність: роз'яснення від контролерів  
(Коментар до листа ДФСУ від 29.07.15 р. № 27555/7/99-99-15-02-01-17) (А. Юлін)

96 ��

Лист ДФСУ "Щодо відмови у реєстрації платником єдиного податку четвертої групи"  
від 28.09.15 р. № 9016/п/99-99-15-03-01-14 (Витяг) (Коментар редакції: Контролери відмовили 
сільгосппідприємству в переході на єдиний податок)

97 �9

пДВ при продажу залізничних та авіаквитків через компанію-посередника  
(Коментар до листа ДФСУ від 01.09.15 р. № 18663/6/99-99-19-03-02-15) (К. Медведенко)

97 ��

Лист ДФСУ "Щодо пільги з  пДВ  при постачанні зернових  і технічних культур" від 16.09.15 р.  
№ 19763/6/99-99-19-03-02-15

99 �6

постачання зернових сільгосппідприємством: коли діє пільга (Коментар до листа ДФСУ  
від 16.09.15 р. № 19763/6/99-99-19-03-02-15) (О. Коваленко)

99 �7

Як сільгосппідприємство відображає пДВ, якщо договірна вартість нижча за собівартість 
(Коментар до листа ДФСУ від 28.09.15 р. № 20539/6/99-99-19-03-02-15) (Д. Петрига)

99 �8

Лист ДФСУ від 27.10.15 р. № 22541/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо термінів включення розрахунків 
коригування до податкових накладних до складу податкових зобов'язань та податкового кредиту" 
(Коментар редакції: Коли відображати розрахунок коригування: ДФСУ "за" період складання) 

�0� �7

Лист ДФСУ від 17.09.15 р. № 8781/Ч/99-99-19-03-02-14 "Щодо порядку реєстрації у ЄРпН 
розрахунків коригування до податкових накладних, складених до 1 лютого 2015 р." (Коментар 
редакції: Хто реєструє рК на зменшення вартості до долютневих податкових накладних)

�0� �8

Лист ДФСУ від 01.10.15 р. № 20828/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо оподаткування операцій із внесення 
до статутного капіталу грошових прав вимоги за договорами позики"

�0� �0

Отримання права грошової вимоги до статутного капіталу: без доходу й пДВ (Коментар до листа 
ДФСУ від 01.10.15 р. № 20828/6/99-99-19-02-02-15) (І. Заруба)

�0� ��

Страхування працівників: коли можна не згадувати про ЄСВ (Коментар до листа ДФСУ  
від 04.09.15 р. № 18884/6/99-99-17-03-03-15) (В. Нагорний)

�0� ��

Лист ДФСУ від 01.10.15 р. № 20876/6/99-99-19-03-02-15 "про базу оподаткування імпортованих 
товарів" (Коментар редакції: База оподаткування в разі постачання імпортованих товарів)

�0� ��

Лист ДФСУ від 25.09.15 р. № 20363/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо формування податкового кредиту" 
(Витяг) (Коментар редакції: Коли відображати податковий кредит за податковою накладною з 
помилкою)

�0� ��

Лист ДФСУ від 25.09.15 р. № 20377/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо можливості складання протягом 
звітного місяця декількох зведених податкових накладних на одного контрагента-покупця" 
(Витяг) (Коментар редакції: Скільки зведених ПН можна скласти за місяць)

�0� �5

Лист Державної фіскальної служби України від 05.10.15 р. № 21051/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо 
коригування фінрезультату 2015 року на суми визнаних платником штрафів, неустойки та пені"

�0� �5

Чи потрібно коригувати фінрезультат на штрафні санкції (Коментар до листа ДФСУ від 05.10.15 р.  
№ 21051/6/99-99-19-02-02-15) (І. Заруба)

�0� �5

Лист Державної фіскальної служби України від 17.07.15 р. № 14996/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо 
визначення вартісного критерію для застосування трансфертного ціноутворення при отриманні 
кредит-ноти від постачальника-нерезидента"

�0� �7

Як впливає кредит-нота на трансфертно-вартісні критерії (Коментар до листа ДФСУ від 17.07.15 р. 
№ 14996/6/99-99-19-02-02-15) (А. Василенко)

�0� �8

У ДЕРЖАВНІЙ ФІСКАЛЬНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг

У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.

Оформлення пН: кілька порад від контролерів  
(Коментар до листа ДФСУ від 07.09.15 р. № 21576/10/28-10-06-11) (Н. Волошина)

�0� �0

Лист Державної фіскальної служби України "Чи впливає кількість господиниць у фізособи-
єдинника на необхідність застосування РРО" від 06.11.15 р. № 10397/Т/99-99-22-07-03-14  
(Коментар редакції: Нова торгова точка — не привід застосовувати ррО)

�05 �8

Лист ДФСУ від 29.10.15 р. № 23009/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо відображення розрахунків 
коригування у податковій звітності з пДВ" (Коментар редакції: Як обліковувати суми ПДВ із 
розрахунків коригування: поради ДФСУ)

�07 �7

Лист ДФСУ від 26.10.15 р. № 16177/10/26-15-15-01-09 "Щодо нарахування пДВ на роздрібний акциз" 
(Коментар редакції: Як обчислювати ПДВ при продажу підакцизних товарів)

�07 �9

Лист ДФСУ від 05.10.15 р. № 21058/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо включення до податкового кредиту 
сум пДВ, сплачених при розмитненні товарів"

�07 ��

пропущений імпортний податковий кредит із пДВ потрібно уточнювати  
(Коментар до листа ДФСУ від 05.10.15 р. № 21058/6/99-99-19-03-02-15) (Н. Алпатова)

�07 ��

У який термін подавати неприбутковий звіт: роз'яснення контролерів  
(Коментар до листа ДФСУ від 06.10.15 р. № 21151/6/99-95-42-03-15) (В. Вишневецька)

�07 ��

Лист ДФСУ від 27.10.15 р. № 22542/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо порядку нарахування пДВ при 
списанні зіпсованої продукції" (Коментар редакції:  Чи нараховувати ПДВ щодо зіпсованої 
продукції, переданої на переробку)

�07 �6

Лист ДФСУ від 29.10.15 р. № 23012/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо порядку застосування пункту 42 
підрозділу 2 розділу ХХ "перехідні положення" податкового кодексу України" (Коментар редакції: 
Як враховують ПДВ під час проведення пільгових та оподатковуваних операцій)

�08 �7

Лист ДФСУ від 01.09.15 р. № 18674/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо порядку формування податкового 
кредиту платниками податку, що застосовують касовий метод" (Коментар редакції: Комунальник 
оплатив електроенергію бюджетною субвенцією: коли відображати податковий кредит)

�08 �8

пДВ у аграріїв — постачальників пільгової та оподатковуваної продукції (Коментар до листа ДФСУ 
від 12.10.15 р. № 21547/6/99-99-19-03-02-15) (К. Медведенко)

�08 ��

Чи дозволено торгувати алкоголем через Інтернет (Коментар до листа ДФСУ від 01.10.15 р.  
№ 20887/6/99-99-22-07-03-15) (Т. Нижник)

�08 �8

Лист ДФСУ від 29.10.15 р. № 22910/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо коригування бухфінрезультату при 
нарахуванні резерву сумнівних боргів та при списанні безнадійної дебіторської заборгованості" 
(Коментар редакції: Дебіторку списали за рахунок резерву сумнівних боргів: чи коригувати 
бухфінрезультат)

��0 �5

Лист ДФСУ від 21.10.15 р. № 22210/6/99-99-19-03-02-15 "про збільшення залишку від'ємного 
значення пДВ, сформованого до 01.07.15 р." (Коментар редакції: Уточнення долипневого 
від'ємного залишку не змінює реєстраційного ліміту: позиція ДФСУ)

��0 �8

Лист ДФСУ від 10.11.15 р. № 23971/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо визначення граничної вартості 
малоцінних необоротних матеріальних активів"

��0 �0

Новий вартісний критерій визнання податкових ОЗ застосовують перспективно  
(Коментар до листа ДФСУ від 10.11.15 р. № 23971/6/99-99-19-02-02-15) (В. Прокопенко)

��0 ��

На підприємстві змінився керівник: кого та як повідомляти (Коментар до листа ДФСУ від 02.10.15 р.
 № 20929/6/99-99-17-03-03-15) (П. Маєвська)

��0 ��

Лист ДФСУ від 28.10.15 р. № 22779/6/99-95-42-03-15  
"Щодо коригування бухфінрезультату на суму витрат  
на ремонт (поліпшення) орендованих ОЗ при достроковому розірванні договору оренди" (Витяг)

��� �8

До якої групи податкових ОЗ віднести ремонти та поліпшення орендованих об'єктів (Коментар 
до листів ДФСУ від 21.10.15 р. № 23381/10/28-10-06-11 та від 28.10.15 р. № 22779/6/99-95-42-03-15) 
(І. Заруба)

��� �9

Як продавцю алкоголю знятися з обліку як платнику роздрібного акцизу (Коментар до листа ДФСУ 
від 17.11.15 р. № 10710/О/99-99-21-05-14) (П. Маєвська)

��� �8

Чи звітувати з роздрібного акцизу при припиненні продажу пива (Коментар до листа ДФСУ 
від 17.11.15 р. № 10710/О/99-99-21-05-14) (П. Маєвська)

��� �9

Лист ДФСУ від 29.10.15 р. № 22909/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо визначення податку на прибуток 
від операцій  із цінними паперами, які оцінюють за справедливою вартістю" (Витяг) (Коментар 
редакції: Уцінка цінних паперів нижче собівартості не впливає на оподаткування)

��� ��

У ДЕРЖАВНІЙ ФІСКАЛЬНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ № стор.
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У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.

Лист ДФСУ від 29.10.15 р. № 23005/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо порядку складання пН   
при постачанні продукції, виробленої з імпортованих складових" (Коментар редакції:  
Чи потрібен код УКТ ЗЕД у ПН на товари, виготовлені з імпортованої сировини)

��� �6

Лист ДФСУ від 10.11.15 р. № 23923/6/99-99-19-02-02-15 "про коригування бухфінрезультату щодо 
операцій  з  продажу неціннопаперових корправ" (Коментар редакції: Чи треба коригувати 
бухфінрезультат при продажу неціннопаперових корправ)

��� 9

Лист ДФСУ від 12.11.15 р. № 24136/6/99-99-19-03-02-15 "про анулювання реєстрації платника пДВ" 
(Коментарі редакції: ДФСУ проти реєстрації ПН після анулювання платника ПДВ; Як повернути 
кошти з електронного рахунку після анулювання реєстрації)

��� �5

Лист ДФСУ від 29.10.15 р. № 23008/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо порядку складання податкових 
накладних при  постачанні послуг оренди" (Коментар редакції: На аванси з оренди зведеної 
податкової накладної не складають)

��� �7

Лист ДФСУ від 29.10.15 р. № 23015/6/99-99-19-03-02-15 "про пДВ-облік у разі реорганізації" 
(Коментар редакції: реорганізація через приєднання: ПДВ-облік)

��5 �9

Чи може МСФЗшник амортизувати виробничі ОЗ на капремонті та консервації  
(Коментар до листа ДФСУ від 05.11.15 р. № 23598/6/99-99-19-02-02-15) (В. Прокопенко)

��8 ��

податковий облік передачі замовником об'єктів інфраструктури в комунвласність  
(Коментар до листа ДФСУ від 10.11.15 р. № 10463/К/99-99-19-02-02-14) (К. Медведенко)

��8 ��

Гарантійний платіж: коли виникають зобов'язання з пДВ (Коментар до листа ДФСУ від 28.10.15 р. 
№ 22839/6/99-99-19-03-02-15) (О. Коваленко)

��0 ��

У ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У м. КИєВІ № стор.

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 18.09.15 р. № 14408/10/26-15-15-01-09  
"Щодо заповнення Звіту про суми податкових пільг"  
(Коментар редакції: Які дані фіксують у Звіті про пільги)

9� �0

Коли юрособа — платник податку на нерухомість подає ф. № 20-Опп (Коментар до листа ДПІ  
в Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від 12.03.15 р. № 16628/10/26-55-11-01) (А. Король)

�0� ��

Фізособа-єдинник. пиво. РРО. Знаходимо точки дотику (Коментар до листа ГУ ДФС у м. Києві 
від 22.10.15 р. № 3153/С/26-15-17-04-14) (Т. Нижник)

�0� ��

У ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ № стор.

Лист ГУ ДФС у Київській області "Щодо оподаткування податком на прибуток отриманих доходів 
неприбутковими організаціями" від 22.10.15 р. № 2827/10/10-36-15-03-21

��� ��

ОСББ продає ОЗ та надає послуги "стороннім" будинкам: які наслідки  
(Коментар до листа ГУ ДФC у Київській області від 22.10.15 р. № 2827/10/10-36-15-03-21) (А. Юлін)

��� ��

У ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ № стор.

Лист ГУ ДФС у Волинській області від 09.11.15 р. № 511/10/03-20-22-03-10 (Витяг)  
(Коментар редакції: Безготівкові операції: касовий апарат не потрібен)

��� �0

У ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ № стор.

Лист ГУ ДФС у Харківській області від 17.09.15 р. № 3147/10/20-40-15-01-15 "Щодо коригування 
податкового кредиту з пДВ після отримання кредит-ноти" (Витяг) (Коментар редакції: Як зменшити 
податковий кредит із ПДВ після одержання кредит-ноти від нерезидента)

�0� �7

Чи нараховувати постачальнику пДВ на компенсацію за неповернену тару (Коментар до листа ГУ 
ДФС у Харківській області від 26.10.15 р. № 3551/10/20-40-15-01-15) (Н. Волошина)

��0 �9

Нараховувати умовні зобов'язання за безпДВшними придбаннями не потрібно (Коментар до 
листа ГУ ДФС у Харківській області від 13.11.15 р. № 3893/10/20-40-15-01-15) (К. Медведенко)

��0 ��

У ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ № стор.

Лист ГУ ДФС у Рівненській області від 02.10.15 р. № 1862/10/17-00-15-01-07 (Коментарі редакції: 
Податковий кредит за вчасно зареєстрованими ПН. Уточнення долютневого від'ємного значення 
ПДВ. розрахунок коригування до ПН, оформленої на неплатника ПДВ)

98 �5

У МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ ГУ ДФС — ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОФІСІ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ 
ПЛАТНИКІВ

№ стор.

Лист Міжрегіонального ГУ ДФС — Центрального офісу з обслуговування великих платників 
від 23.09.2015 р. № 22171/10/28-10-06-11 "Щодо формування податкового кредиту з пДВ" (Витяг)

98 �9

У ДЕРЖАВНІЙ ФІСКАЛЬНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг

У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.

Лист Міжрегіонального ГУ ДФС — Центрального офісу з обслуговування великих платників від  
18.09.15 р. № 21987/10/28-10-06-11 (Коментар редакції: Нарахування в роздробі ПДВ із підакцизних 
товарів: нова формула)

98 ��

Коли під час продажу сільгосппродукції за базу пДВ беруть тільки торгову націнку (Коментар  
до листа Міжрегіонального ГУ ДФС — Центрального офісу з обслуговування великих платників  
від 01.10.15 р. № 22567/10/28-10-06-11) (К. Медведенко)

�0� ��

Чи можна було індексувати ОЗ із зони АТО та з Криму за підсумками 2014 року  
(Коментар до листа МГУ ДФС — ЦО з ОВП від 01.10.15 р. № 22571/10/28-10-06-11) (А. Юлін)

�05 �7

Лист МГУ ДФС — ЦО з ОВп "Щодо складання зведеної податкової накладної" від 28.09.15 р.  
№ 22394/10/28-10-06-11 (Коментар редакції: Чи складати зведену ПН під час оплати бюджетними 
коштами)

�05 �9

помилки трирічної давнини з податку на доходи та ЄСВ: чи потрібно виправляти  
(Коментар до листа МГУ ДФС — ЦО з ОВП від 30.09.15 р. № 22474/10/28-10-06-11) (Т. Прощина)

�07 �7

Лист МГУ ДФС — ЦО з ОВп від 16.09.15 р. № 21853/10/28-10-06-11  
"Щодо дебіторської заборгованості"

�08 �5

Чи нараховувати пДВ при списанні безнадійної касової дебіторки (Коментар до листа МГУ ДФС — 
ЦО з ОВП від 16.09.15 р. № 21853/10/28-10-06-11) (Т. Лісіца)

�08 �5

Лист Міжрегіонального ГУ ДФС — Центрального офісу з обслуговуванням великих платників  
від 21.10.15 р. № 23381/10/28-10-06-11 "Щодо визначення групи ОЗ  
для поліпшень орендованих об'єктів" (Витяг)

��� �7

До якої групи податкових ОЗ віднести ремонти та поліпшення орендованих об'єктів (Коментар 
до листів ДФСУ від 21.10.15 р. № 23381/10/28-10-06-11 та від 28.10.15 р. № 22779/6/99-95-42-03-15) 
(І. Заруба)

��� �9

Лист Міжрегіонального ГУ ДФС — Центрального офісу з обслуговування великих платників  
від 06.11.15 р. № 24865/10/28-10-06-11 (Витяг)

��� �9

підсумкові та зведені податкові накладні: правила складання  
(Коментар до листа МГУ ДФС — ЦО з ОВП від 06.11.15 р. № 24865/10/28-10-06-11) (О. Коваленко)

��� �0

Лист Міжрегіонального ГУ ДФС — Центрального офісу з обслуговування великих платників  
від 19.10.15 р. № 23207/10/28-10-06-11 "Щодо формування податкового кредиту з  пДВ  
під час імпорту товарів" (Витяг) (Коментар редакції: Сплата імпортного ПДВ через брокера  
та безоплатний імпорт: чи буде ПК)

��� ��

Лист Міжрегіонального ГУ ДФС — ЦО з обслуговування великих платників від 11.11.15 р. № 25227/
10/28-10-06-11 "Щодо обкладання пДВ операцій із безоплатного постачання товарів"  
(Коментар редакції: Подвійне ПДВ-зобов'язання в разі безоплатного постачання)

��0 9

У ДЕРЖАВНІЙ ПОДАТКОВІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № стор.

правила торгівлі на ринках, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської 
інтеграції України, МВС України, ДпАУ, Державного комітету стандартизації, метрології та 
сертифікації України від 26 лютого 2002 р. № 57/188/84/105

79* ��

У МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ № стор.

Корективи до бухгалтерських нормативів: пДВ-рахунок, спрощена фінзвітність, п(С)БО 7 
(Коментар до наказу Мінфіну України від 18.06.15 р. № 573) (Т. Шустваль)

66 �5

Бухоблік надходження та обов'язкового продажу
інвалютної виручки з розподільчого рахунку. Числовий приклад (додаток до коментаря  
"Корективи до бухгалтерських нормативів: ПДВ-рахунок, спрощена фінзвітність, П(С)БО 7")

66 www

Зустрічайте! Нові форми декларацій із єдиного податку (Коментар до наказу Мінфіну України 
від 19.06.15 р. № 578) (А. Хусід)

68 ��

Оновлені книги у фізосіб-єдинників: поради щодо заповнення (Коментар до наказу Мінфіну 
України від 19.06.15 р. № 579) (А. Хусід)

68 ��

Заповнення Книги обліку доходів для фізосіб-єдинників (першої, другої та третьої груп) — 
неплатників пДВ та Книги обліку доходів і витрат для третьогрупників — платників пДВ. Зразок 
(додаток до коментаря "Оновлені книги у фізосіб-єдинників: поради щодо заповнення")

68 www

Нова декларація із земельного податку: алгоритм заповнення (Коментар до форми 
Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні 
ділянки державної або комунальної власності), затвердженої наказом Мінфіну України 
від 16.06.15 р. № 560) (А. Король)

7� ��

У МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ ГУ ДФС — ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОФІСІ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ 
пЛАТНИКІВ

№ стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.
Наввипередки з майбутнім: Мінфін знову уточнив бухоблікові правила бюджетних установ 
(Коментар до наказу Мінфіну України від 23.07.15 р. № 664) (В. Вальківський) 

8� �6

платіжка на перерахування грошей до бюджету: що нового (Коментар до Порядку заповнення 
документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, 
здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або 
надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.07.15 р. № 666) 
(О. Коваленко)

8� �9

Оновлено Інструкцію про відрядження: добові, реєстрація, перевезення багажу (Коментар 
до наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Інструкції про службові 
відрядження в межах України та за кордон" від 04.08.15 р. № 694) (Т. Нижник)

89 �9

порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, 
затверджений наказом Мінфіну України від 28.09.15 р. № 841 (Коментар редакції: Авансовий звіт: 
зустрічайте нову форму та порядок заповнення)

�0� ��

Облік дорогметалів: вивчаємо нові правила (Коментар до Методичних рекомендацій щодо обліку 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення 
та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять, затверджених наказом 
Мінфіну України від 15.09.15 р. № 780) (В. Карпова)

��0 �0

Лист МФУ, Державної казначейської служби України від 28.05.15 р. № 14-10/335-15711  
"Щодо оформлення платіжних доручень"

��� �5

Лист МФУ від 13.11.15 р. № 31-05230-12-10/34964 "про співфінансування проектів, що реалізуються 
за кошти державного фонду регіонального розвитку"

��� �8

Лист МФУ від 11.06.15 р. № 31-11420-07-10/19544 "Щодо залучення транспортних засобів під час 
мобілізації" (Коментар редакції: Як інвентаризувати транспорт, переданий на потреби армії)

��5 ��

Новорічний подарунок Мінфіну: бухоблік пДВ (Коментар до Змін до Інструкції з бухгалтерського 
обліку податку на додану вартість, затверджених наказом Мінфіну України від 16.11.15 р. № 1025) 
(Н. Алпатова)

��8 �5

У МІНІСТЕРСТВІ юСТИЦІЇ УКРАЇНИ № стор.

Реєстрація прав на землю: рекомендації від Мін'юсту (Коментар до листа Мін'юсту України 
від 02.04.15 р. № 13-32/114) (А. Король)

7� 9

Документообіг та архів підприємства по-новому: вивчаємо зміни (Коментар до Правил організації 
діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін'юсту 
України від 18.06.15 р. № 1000/5) (Б. Свіржський)

7� �5

Лист Мін'юсту України від 24.09.15 р. № 23648-0-3315/20.6 "Щодо утримання аліментів  
із середнього заробітку мобілізованих працівників" (Витяг)  
(Коментар редакції: Чи стягувати аліменти з компенсації зарплати мобілізованих)

9� ��

псевдомораторій у дії, або Хто може завітати з перевіркою (Коментар до листа Мін'юсту України 
від 12.10.15 р. № 26525-0-33-15/82) (Т. Шарий)

�07 �5

Лист Мін'юсту України від 07.09.15 р. № 20729-0-26-15/8.2 "Щодо заходів правового реагування на 
діяльність незаконних органів на території Автономної Республіки Крим"

��0 �5

У МІНІСТЕРСТВІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ № стор.

підприємцю не будуть компенсувати середню зарплату мобілізованого  
(Коментар до листа Мінсоцполітики України  від 16.06.15 р. № 325/13/155-15) (Т. Прощина)

6� �0

Затримка розрахунку під час звільнення: як вплине форс-мажор зони АТО  
(Коментар до листа Мінсоцполітики України від 14.05.15 р. № 2433/1/10-15/06) (А. Гоменюк)

78 �9

працівник демобілізується: акценти для кадровика (Коментар до листів Мінсоцполітики України 
від 10.06.15 р. № 231/06/186-15, від 16.07.15 р. № 302/06/186-15) (А. Гоменюк)

78 �0

Лист Міністерства соціальної політики України "про розрахунок норми тривалості робочого часу 
на 2016 рік" від 20.07.15 р. № 10846/0/14-15/13

8� �5

Середній заробіток для лікарняних та декретних: перші роз'яснення від Мінсоцполітики  
(Коментар до листа Мінсоцполітики України від 31.07.15 р. № 445/18/99-15) (В. Нагорний)

8� ��

Чи враховувати середній заробіток мобілізованого під час розрахунку відпускних  
(Коментар до листа Мінсоцполітики України від 18.08.15 р. № 1062/13/84-15) (А. Король)

8� �8

Лист Міністерства соціальної політики України "Щодо врахування при розрахунку відпускних 
середнього заробітку мобілізованого" від 18.08.15 р. № 1062/13/84-15 (додаток до коментаря  
"Чи враховувати середній заробіток мобілізованого під час розрахунку відпускних")

8� www

У МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг

У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.

Додаткова "дитяча" відпустка: особливості надання (Коментар до листа Мінсоцполітики України 
від 12.05.15 р. № 256/13/116-15) (Т. Прощина)

96 �0

приклади обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов'язкового 
державного соціального страхування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики 
України від 21.10.15 р. № 1022 (Коментар редакції: розрахунок лікарняних і декретних: краще 
роз'яснень — тільки приклади!)

�0� ��

Лист Мінсоцполітики України від 22.10.15 р. № 16009/0/14-15/13 "Щодо індексації зарплати" 
(Коментар редакції: Установлення яких надбавок не впливає на базовість місяця для індексації)

�07 ��

У МІНІСТЕРСТВІ ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ № стор.

правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджені наказом Міністерства 
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 8 липня 1996 р. № 369

79* 8

У МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ № стор.

правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Мінекономіки 
України від 19 квітня 2007 р. № 104

79* �0

У МІНІСТЕРСТВІ ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ єВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ № стор.

правила торгівлі на ринках, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської 
інтеграції України, МВС України, ДпАУ, Державного комітету стандартизації, метрології та 
сертифікації України від 26 лютого 2002 р. № 57/188/84/105

79* ��

правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства 
економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 липня 2003 р. № 185

79* �7

У МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ № стор.

Затверджено правила поводження з медичними відходами  
(Коментар до наказу МОЗ України від 08.06.15 р. № 325) (В. Вишиваний)

�08 �0

У МІНІСТЕРСТВІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ № стор.

правила торгівлі на ринках, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської 
інтеграції України, МВС України, ДпАУ, Державного комітету стандартизації,  
метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 р. № 57/188/84/105

79* ��

У НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ № стор.

Рахунки й інвестиції за кордоном: зміни від НБУ (О. рижикова)
• Система підтвердження угод на Міжбанківському валютному ринку України
• Ліцензування операцій із розміщення валютних цінностей на закордонних рахунках
• Ліцензування закордонних інвестицій
• Платіжні системи та електронні гроші

7� �9

У ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ № стор.

Які документи подавати для призначення пенсій: зміни у формі довідки та інші новації (Коментар 
до постанови Правління Пенсійного фонду України від 30.07.15 р. № 13-2) (Г. Мастюгіна)

90 ��

Донарахування до мінзарплати за минулі періоди: як показати у Звіті з ЄСВ  
(Коментар до листа ПФУ від 21.08.15 р. № 39425/05-10) (Т. Прощина)

90 ��

У ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ № стор.

Лист Державної казначейської служби України від 17.07.15 р. № 14-09/562-19082 "про облік коштів, 
які надійшли в поточному році як погашення дебіторської заборгованості минулих років"

90 ��

Лист Державної казначейської служби України від 14.04.15 р. № 14-13/129-8839  
"Щодо виготовлення об'єктів основних засобів"

90 �5

Лист Державної казначейської служби України від 26.03.15 р. № 14-04/26-5630  
"Щодо використання КЕКВ"

90 �6

Лист Державної казначейської служби України від 06.05.15 р. № 14-08/224-13240  
"про застосування КЕКВ при придбанні сухих пайків"

90 �8

Лист Державної казначейської служби України від 14.07.15 р. № 14-09/547-18891  
"про витрати на утримання орендованого приміщення"

90 �9

Лист Державної казначейської служби України від 29.07.15 р. № 14-09/625-19726  
"про застосування КЕКВ для відшкодування вартості харчування"

90 �0

У МІНІСТЕРСТВІ СОЦІАЛЬНОЇ пОЛІТИКИ УКРАЇНИ № стор.
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У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ № стор.

Наказ Державної казначейської служби України від 03.11.15 р. № 307 "про затвердження порядку 
проведення безспірного списання коштів державного бюджету, спрямованого на виконання 
судових рішень про бюджетне відшкодування податку на додану вартість та/або пені" (Витяг)

��� ��

порядок проведення безспірного списання коштів державного бюджету, спрямованого на 
виконання судових рішень про бюджетне відшкодування податку на додану вартість та/або пені, 
затверджений наказом Державної казначейської служби України від 03.11.15 р. № 307

��� ��

Лист МФУ, Державної казначейської служби України від 28.05.15 р. № 14-10/335-15711  
"Щодо оформлення платіжних доручень"

��� �5

Лист Державної казначейської служби України від 17.11.15 р. № 14-10/1056-29130  
"про надання підтвердних документів для реєстрації зобов'язань в органах Казначейства"

��� �6

Лист Державної казначейської служби України від 09.10.15 р. № 14-08/925-25109  
"про застосування КЕКВ при придбанні сценічних костюмів"

��� �7

Лист Державної казначейської служби України від 05.10.15 р. № 14-09/907-2406  
"про застосування КЕКВ"

��� �7

Лист МФУ від 13.11.15 р. № 31-05230-12-10/34964 "про співфінансування проектів,  
що реалізуються за кошти Державного фонду регіонального розвитку"

��� �8

Лист Державної казначейської служби України від 25.09.15 р. № 14-08/868-23932  
"Щодо визначення одержувача бюджетних коштів"

��0 ��

У ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ № стор.

Чи можна розраховуватися за оренду землі роботами або послугами (Коментар до листа 
Держгеокадастру України від 29.07.15 р. № ДС-4-28-0.22-7102/23-15) (В. Кобилянський)

85 �0

У ДЕРЖАВНОМУ КОМІТЕТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ № стор.

правила торгівлі на ринках, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської 
інтеграції України, МВС України, ДпАУ, Державного комітету стандартизації, метрології та 
сертифікації України від 26 лютого 2002 р. № 57/188/84/105

79* ��

У ДЕРЖАВНІЙ РЕГУЛЯТОРНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ № стор.

У яких випадках потрібно переоформити ліцензію (Коментар до листа Державної регуляторної 
служби України від 16.07.15 р. № 5223) (В. Вишиваний)

76 ��

У ФОНДІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ № стор.

Лікарняний, виданий на непідконтрольній території, оплаті не підлягає (Коментар до листа 
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.06.15 р. № 2.4-17-1004) 
(Т. Прощина)

6� �9

Чи вправі Фонд страхування від непрацездатності накладати адмінштрафи (Коментар до 
листа виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
від 02.06.15 р. № 24-17-923) (Т. Прощина)

6� �9

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  
від 03.09.15 р. № 5.2-32-1422 "про врахування відпускних під час розрахунку виплат відповідно до 
порядку № 1266" (Витяги) (Коментар редакції: Обчислюємо лікарняні: як ураховувати відпускні)

90 ��

 Документ від окупанта? Забудьте про соцвиплату (Коментар до листа Виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 13.05.15 р. № 5.2-32-841) 
(А. Король)

9� ��

У ВЕРХОВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ № стор.

Останній день для подання звіту — вихідний: відлічуємо строк для сплати податку  
(Коментар до постанови ВСУ від 09.06.15 р. у справі № 21-18а15) (В. Вишиваний)

68 �5

У ВИЩОМУ ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДІ УКРАЇНИ № стор.

Сплата судового збору: роз'яснює ВГСУ (Коментар до листа ВГСУ від 12.11.15 р. № 01-06/2093/15) 
(В. Вишиваний)

��� ��

У ВИЩОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ № стор.

Лист Вищого адміністративного суду України "Щодо відкликання листа ВАСУ від 18.01.12 р.  
№ 165/11/13-12" від 28.10.15 р. № 11/10-439/Д/33/15 (Витяг)

�05 �5

позов про скасування ппР — майновий чи ні: позиція ВАСУ (Коментар до листа Вищого 
адміністративного суду України від 28.10.15 р. № 11/10-439/Д/33/15) (В. Вишиваний)

�05 �6

Держреєстрація прав на нерухомість: дороговказ від ВАСУ (Коментар до листа Пленуму ВАСУ 
від 01.07.15 р.) (В. Вишиваний)

��� �9

У ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ № стор.
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КАТАЛОг

ІІ. ОгЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА
НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.

Розрахунок лікарняних та декретних: нове-старе колесо від Уряду.  
Постанова КМУ від 26.06.15 р. № 439

6� �

І на папері пиво стало алкоголем: подбайте про ліцензію та марки. Лист ДФС України 
"Про застосування норм законодавства щодо порядку виробництва та обігу пива"  
від 19.06.15 р. № 22173/7/99-99-21-02-17

6� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 6� �6

Допомогу переселенцям із Криму й Донбасу платитимуть тільки через "Ощадбанк".  
Постанова КМУ від 15.06.15 р. № 427

6� �

Нові правила розробки й затвердження документації із землеустрою.  
Закон України від 02.06.15 р. № 497-VIII

6� �

Бюджетникам дозволили не заощаджувати на комп'ютерах. Постанова КМУ від 26.06.15 р. № 438 6� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 6� �9

парламент заборонив експорт необробленої деревини. Закон України від 09.04.15 р. № 325-VIII 6� �

Затверджено нові правила діловодства — єдині для всіх.  
Наказ Мін'юсту України від 18.06.15 р. № 1000/5

6� �

Уряд відмовився від референтного ціноутворення на ліки та медвироби.  
Постанова КМУ від 22.04.15 р. № 449

6� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 6� �5

Кабмін переписав порядок надання житлових субсидій. Постанова КМУ від 26.06.15 р. № 475 6� �

Оновлено правила реєстрації внутрішніх переселенців як безробітних.  
Постанова КМУ від 08.07.15 р. № 473

6� �

Скоро учасники АТО не сплачуватимуть військового збору. Закон України від 18.06.15 р. № 548-VIII 6� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 6� ��

Введено субрахунок для бухобліку коштів у системі електронного адміністрування.  
Наказ Мінфіну України від 18.06.15 р. № 573

65 �

Споживачі не оплачуватимуть повірку лічильників комунпослуг.  
Постанова КМУ від 08.07.15 р. № 474

65 �

Інформація про госпдіяльність надрокористувачів буде відкритою.  
Закон України від 16.06.15 р. № 521-VIII

65 �

порядок обліку дорогоцінних металів визначатимемо самостійно.  
Наказ Мінфіну України від 22.06.15 р. № 587

65 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 65 �6

Нові податкові декларації та книги обліку доходів і витрат — усе для єдинників!  
Накази Мінфіну України від 19.06.15 р. № 579 та від 19.06.15 р. № 578

66 �

Бюджетникам презентували нові інвентаризаційні форми.  
Наказ Мінфіну України від 17.06.15 р. № 572

66 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 66 �0

РРО — тільки для єдинників–мільйонерів. Закон України від 01.07.15 р. № 569-VIII 68 �

Для податку на прибуток і авансових внесків — один бюджетний код. Наказ Мінфіну України 
"Про затвердження змін до бюджетної класифікації" від 20.07.15 р. № 651

68 �

Затверджено нову декларацію з плати за землю. Наказ Мінфіну України від 16.06.15 р. № 560 68 �

Затверджено нові ставки судового збору. Закон України від 22.05.15 р. № 484-VIII 68 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 68 ��

педагоги та науковці отримали імунітет від мобілізації. Закон України від 01.07.15 р. № 570-VIII 69 �

Тарифів на комуналку нижче собівартості більше не буде. Закон України від 16.07.15 р. № 626-VIII 69 �

За рахунок освітніх субвенцій можна фінансувати капвидатки.  
Постанова КМУ від 17.07.15 р. № 490

69 �

До кого передусім постукають у двері податківці. Наказ Мінфіну України від 02.06.15 р. № 524 69 �

Розмір оренди за земділянки відпустили у вільне плавання.  
Закон України від 30.06.15 р. № 557-VIII

69 5

Нормативні документи та роз'яснення тижня 69 5
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НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.
Революція в системі електронного адміністрування пДВ. Закон України від 16.07.15 р. № 643-VIII 7� �

піврічна декларація з прибутку: подаємо старі форми й "проектну" декларацію 7� �

Ціни в контрольованих операціях узгоджують за новими правилами.  
Постанова КМУ від 17.07.15 р. № 504

7� �

Бюджетникам у зоні АТО в півтора рази піднімуть зарплату. Постанова КМУ від 22.07.15 р. № 522 7� �

Електронні петиції тепер і в Україні. 
Закон України від 02.07.15 р. № 577-VIII

7� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 7� ��

Мінфін проти індексації зарплати бюджетників у поточному році. 
Лист Мінфіну України від 24.06.15 р. № 31-09010-09-8/21023

7� �

Із 29 липня податкові накладні складають за новими правилами 7� �

Як заповнювати липневу декларацію з пДВ 7� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 7� ��

Нове обличчя правоохоронної системи. 
Закон України від 02.07.15 р. № 580-VIII

7� �

Інформація про власників автотранспорту тепер у вільному доступі.  
Закон України від 14.07.15 р. № 597-VIII

7� �

про недобудови замовте слово… у декларації! 
Закон України від 16.07.15 р. № 631-VIII

7� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 7� �5

податківці пробачать фінансові санкції. Закон України від 17.07.15 р. № 655-VIII 76 �

"Листи щастя" повертаються на дорогу. Закон України від 14.07.15 р. № 596-VIII 76 �

Новий закон про Рахункову палату — нові санкції. Закон України від 02.07.15 р. № 576-VIII 77 �

процедура заохочення працівників бюджетних установ стане простішою.  
Постанова КМУ від 05.08.15 р. № 566

77 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 77 �8

Як сплачувати авансові внески з податку на прибуток 80 �

Чи підлягає обов'язковій сертифікації комп'ютерне "залізо" та оргтехніка.  
Лист Мінекономрозвитку України від 05.08.15 р. № 2013-12/25777-09

80 �

Коли платіж обліковувати як роялті: роз'яснення ДФСУ. Лист ДФСУ від 18.08.15 р. № 30644/7/99-99-
19-02-02-17

80 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 80 ��

Затверджено порядок виплати грошової допомоги в разі загибелі волонтера чи отримання ним 
інвалідності. Постанова КМУ від 19.08.15 р. № 604

8� �

Використання Нацгвардією транспортних засобів громадян та юросіб:  
порядок відшкодування витрат. Постанова КМУ від 19.08.15 р. № 611

8� �

Зміни в порядку виплати пенсій переселенцям. Постанова КМУ від 12.08.15 р. № 615 8� �

Нові-старі правила заповнення платіжок для сплати податків.  
Наказ Мінфіну України від 24.07.15 р. № 666

8� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 8� �8

Відкоригували нюанси бухобліку активів у бюджетників.  
Наказ Мінфіну України від 23.07.15 р. № 664

8� �

Для медзакладів установлено правила поводження з медвідходами.  
Наказ МОЗ України від 08.06.15 р. № 325

8� �

НБУ послабив лещата валютного контролю. Постанова Правління НБУ від 03.09.15 р. № 581.  
Постанова Правління НБУ від 03.09.15 р. № 582

8� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 8� ��

Осінні новації в проведенні документальних перевірок:  
роз'яснення контролерів. Лист ДФСУ від 28.08.15 р. № 32067/7/99-99-22-04-02-17

8� �

Як у Звіті з ЄСВ показати донарахування до мінзарплати за попередні періоди.  
Лист ПФУ від 21.08.15 р. № 39425/05-10

8� �

переказувати нерезиденту гривневі кошти банки мають не раніше четвертого операційного 
дня. Постанова Правління НБУ від 09.09.15 р. № 593

85 �

Змінено вартість прискореної реєстрації права на нерухомість.  
Постанова КМУ від 02.09.15 р. № 669

85 �

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.
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КАТАЛОг

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.

Кримчани для банківських розрахунків мають визнаватися резидентами.  
Постанова Київського апеляційного адмінсуду від 01.09.15 р. у справі № 826/17587/14

85 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 85 ��

Як АТОшникам надаватимуть статус інвалідів війни. Постанова КМУ від 08.09.15 р. № 685 87 �

Хто затверджує проекти будівництва держкоштом. Постанова КМУ від 26.08.15 р. № 665 87 �

Дивідендний аванс при щоквартальній сплаті частини чистого прибутку. Лист ДФСУ від 16.07.15 р. 
№ 14870/6/99-99-19-02-02-15

87 �

Як отримати дозвіл на митну брокерську діяльність. Наказ Мінфіну України від 04.08.15 р. № 693 87 5

Нормативні документи та роз'яснення тижня 87 ��

Як компенсуватимуть витрати на зарплату переселенців. Постанова КМУ від 08.09.15 р. № 696 89 �

поповнення електронного пДВ-рахунку зі спецрахунку заборонено. Лист ДФСУ від 11.09.15 р.  
№ 33835/7/99-99-19-03-01-17

89 �

Урегульовано оподаткування реструктуризації зовнішнього боргу.  
Закон України від 17.09.15 р. № 702-VIII

89 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 89 �

Як вести облік дорогоцінних металів та каміння. Наказ Мінфіну України від 15.09.15 р. № 780 90 �

Спрощено умови видачі іноземцям спецдозволів на перетин кримського кордону.  
Постанова КМУ від 16.09.15 р. № 722

90 �

З'явилася форма протоколу зборів ОСББ. Наказ Мінрегіону України від 25.08.15 р. № 203 90 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 90 �8

парламент установив правила інтернет-торгівлі. Закон України від 03.09.15 р. № 675-VIII 9� �

Скорочено перелік країн, операції з резидентами яких визнають 
контрольованими. розпорядження КМУ від 16.09.15 р. № 977-р

9� �

Як боротимуться з корупцією в держзакупівлях. Закон України від 15.09.15 р. № 679-VIII 9� �

Оновлено правила державного архбудконтролю. 
Постанова КМУ від 26.08.15 р. № 747

9� �

За рахунок бюджету електроенергію можна авансувати на півроку.  
Постанова КМУ від 23.09.15 р. № 757

9� �

Орендарі житла теж можуть отримати субсидію. Постанова КМУ від 23.09.15 р. № 752 9� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 9� ��

Невраховані минулорічні дивідендні аванси зменшують розмір щомісячних авансів.  
Лист ДФС України від 16.09.15 р. № 21843/10/28-10-06-11

9� �

За ІІІ квартал з екоподатку звітуємо за старою формою. Лист ДФС України від 01.10.15 р.  
№ 36262/7/99-99-15-04-01-17

9� �

Експорт кольорового металобрухту не ліцензують. Постанова КМУ від 30.09.15 р. № 773 9� �

Відома точна дата окупації Криму. Закон України від 15.09.15 р. № 685-VIII 9� �

Студентам підвищили стипендії з 1 вересня. Постанова КМУ від 08.10.15 р. № 797 9� �

Змінився директор — повідомте податківців. Лист ДФС України від 02.10.15 р.  
№ 20929/6/99-99-17-03-03-15

9� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 9� �

Компенсація заробітку мобілізованим: версія бухобліку від Мінфіну.  
Лист Мінфіну України від 24.09.15 р. № 31-11410-08-10/29963

96 �

Оновлено правила атестації дитячих закладів оздоровлення. Постанова КМУ від 07.10.15 р. № 816 96 �

Держреєстрація прав на нерухомість: суди зійшлися на одній думці.  
Лист Пленуму ВАСУ від 01.07.15 р.

96 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 96 ��

Для звіту з рентної плати — старі форми. Лист ДФС України від 12.10.15 р.  
№ 37619/7/99-99-15-04-01-17

97 �

Зламався РРО — фіскали пропонують закрити бізнес.
Лист ГУ ДФС у Полтавській області від 17.09.15 р. № 544/р/16-31-22-04-27

97 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 97 ��

Директорів шкіл обиратимуть на відкритому конкурсі. Постанова КМУ від 13.10.15 р. № 827 98 �

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.
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Оформити спадщину можна в сільраді. Наказ Мін'юсту України від 17.09.15 р. № 1784/5 98 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 98 ��

На всі страхові випадки: з'явилися приклади обчислення середньої зарплати.  
Наказ Мінсоцполітики України від 21.10.15 р. № 1022

99 �

М'яко стелить, та жорстко спати: Нацбанк послабив валютні обмеження. Постанова Правління НБУ 
від 22.10.15 р. № 718

99 �

півроку до прозорості: публічну інформацію розмістять в Інтернеті.  
Постанова КМУ від 21.10.15 р. № 835

99 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня 99 �9

Коли єдинникам третьої групи звітувати за новою формою деки. Лист ДФСУ від 15.10.15 р.  
№ 9605/0/99-99-05-03-01-14

�0� �

Застосування адмінштрафів за порушення у сфері сплати єдиного внеску: лікнеп від ДФСУ.  
Лист ДФСУ від 11.09.15 р. № 33814/7/99-99-17-03-01-17

�0� �

Є нова форма декларації про майно та доходи фізосіб. Наказ Мінфіну України від 02.10.15 р. № 859 �0� �

Уряд уточнив деякі соцнормативи на користування комуналкою.  
Постанова КМУ від 28.10.15 р. № 842

�0� �

Типовий статут ОСББ отримав нову редакцію. Наказ Мінрегіонбуду України від 23.09.15 р. № 238 �0� �

Відпрацювання податкових ризиків із пДВ. Наказ ДФСУ від 28.07.15 р. № 543 �0� �

Рух дорогами країни вантажівкам обмежено. Постанова КМУ від 21.10.15 р. № 869 �0� �

Зміни в оформленні ТТН для перевезення спирту та алкоголю.  
Постанова КМУ від 28.10.15 р. № 864

�0� �

Для сайтів та електронної пошти органів держвлади — окремі домени.  
Постанова КМУ від 21.10.15 р. № 851

�0� �

перераховуємо єдиний внесок у зв'язку з підвищенням мінзарплати. 
Лист ДФСУ від 27.10.15 р. № 3947/7/99-99-17-13-01-17

�0� �

Закон закріпив право іноземців служити в ЗСУ. Закон України від 06.10.15 р. № 716-VIII �0� �

Як вирішувати деякі процесуальні питання при виконанні рішень  
у цивільних справах. Лист Вищого спеціалізованого суду України по розгляду  
цивільних та кримінальнх справ від 01.07.15 р.

�0� �

Новий порядок оформлення податкових перевірок. Приказ Минфина Украины от 20.08.15 г. № 727 �05 �

Запроваджено електронний сервіс апостилювання �05 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня �05 ��

Контрольовані операції — за новими критеріями. Листи ДФСУ від 12.11.15 р.  
№ 25277/10/28-10-06-11, від 10.11.15 р. № 23918/6/99-99-19-02-02-15

�07 �

Нові правила отримання експлуатаційного дозволу. Постанова КМУ від 11.11.15 р. № 930 �07 �

Нова декларація з податку на прибуток �08 �

Як поліція перевірятиме водіїв на стан сп'яніння. Наказ МВС і МОЗ України від 09.11.15 р.  
№ 1452/735

�08 �

Нюанси переоформлення ліцензій. Лист Державної регуляторної служби України 
від 26.10.15 р. № 8205

�08 �

Санкції для роботодаців за порушення прав мобілізованих. Закон України від 03.11.15 р. № 734-VIII ��0 �

Свіжий порядок формування реєстру великих платників.  
Наказ Мінфіну України від 21.10.15 р. № 911

��0 �

Зустрічні звірки за новою методикою. Наказ ДФСУ від 17.07.15 р. № 511 ��0 �

Фінплани складатимуть за оновленими вимогами.  
Наказ Мінекономрозвитку України від 03.11.15 р. № 1394

��� �

Європейська толерантність: заборонено дискримінацію у сфері праці.  
Закон України від 12.11.15 р. № 785-VIII

��� �

Україна приєдналася до Угоди про спрощення процедур торгівлі.  
Закон України від 04.11.15 р. № 745-VIII

��� �

Які робочі дні у 2016 році переносять у зв'язку зі святами.  
розпорядження КМУ від 11.11.15 р. № 1155-р

��� �

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.
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НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.

Уряд визначив порядок затвердження плану держнагляду в госпдіяльності.  
Постанова КМУ від 04.11.15 р. № 902

��� �

НБУ продаватиме цінні папери на аукціоні. Постанова Правління НБУ від 03.11.15 р. № 762 ��� �

Для поліцейських визначили порядок оформлення порушень на дорозі.  
Наказ МВС України від 07.11.15 р. № 1395

��� �

Для трудових мігрантів прийняли спецзакон. Закон України від 05.11.15 р. № 761-VIII ��� �

У назвах підприємств заборонено використовувати комуністичну символіку.  
Наказ Мін'юсту України від 19.11.15 р. № 2310/5

��� �

Українці можуть вільно обирати собі газопостачальника. Постанова НКрЕКП від 30.09.15 р. № 2496 ��� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня ��� �5

НБУ зберіг основні валютні обмеження. Постанова Правління НБУ від 04.12.15 р. № 863 ��� �

З'явився перелік населених пунктів, на території яких проводилася АТО.  
розпорядження КМУ від 02.12.15 р. № 1275-р

��� �

Нормативні документи та роз'яснення тижня ��� �5

Банки перевірятимуть інформацію про клієнтів у їх присутності.  
Постанова Правління НБУ від 27.11.15 р. № 833

��5 �

Держреєстратор не прийматиме ксерокопій. Закон України від 24.11.15 р. № 815-VIII ��5 �

Бухоблік пДВ привели у відповідність з пКУшними нормами.  
Наказ Мінфіну України від 16.11.15 р. № 1025

��5 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня ��5 ��

За мобілізованими працівниками підприємців зберігають роботу й заробіток.  
Закон України від 12.11.15 р. № 801-VIIІ

��7 �

Держреєстрацію речових прав, юросіб і підприємців проводитиме місцева влада.  
Закони України від 26.11.15 р. № 834-VIII і № 835-VIII

��7 �

Місцеві бюджети отримають більше коштів від надання адмінпослуг.  
Закон України від 26.11.15 р. № 836-VIII

��7 �

Кабмін установив керівникам держпідприємств ринкові зарплати.  
Постанова КМУ від 11.11.15 р. № 1034

��7 �

Кворум загальних зборів учасників ТОВ — 50%. Закон України від 24.11.15 р. № 816-VIII ��7 5

Затвердили Ліцензійні умови перевезення пасажирів і небезпечних вантажів.  
Постанова КМУ від 02.12.15 р. № 1001

��7 5

Уряд опублікував перелік непідконтрольних населених пунктів Донбасу.  
розпорядження КМУ від 02.12.15 р. № 1276-р

��7 5

Нормативні документи та роз'яснення тижня ��7 �8

Чого очікувати підприємствам від перевірок пожежників. Наказ МВС України від 02.11.15 р. № 1337 ��8 �

Дитсадки та будинки культури в 2016 році можна фінансувати із сільського бюджету.  
Закон України від 26.11.15 р. № 837-VIII

��8 �

Як замовникам держзакупівель виправити техпомилки  
після розміщення документів на сайті. Лист Мінекономрозвитку України від 01.12.15 р.  
№ 3302-05/40086-08

��8 �

Замовники держзакупівель визначатимуть предмет закупівлі по-новому.  
Наказ Мінекономрозвитку України від 19.11.15 р. № 1474

��8 5

У лікарнях поменшає лікарняних ліжок. Постанова КМУ від 25.11.15 р. № 1024 ��8 5

Затверджено нову методику оцінки держкомунмайна. Постанова КМУ від 25.11.15 р. № 1033 ��8 5

Нормативні документи та роз'яснення тижня ��8 �0

Оновили форму Витягів із СЕА ��0 �

плату за опалення в будинках без лічильників визначатимуть з урахуванням погоди.  
Постанова КМУ від 30.10.15 р. № 1037

��0 �

Нормативні документи та роз'яснення тижня ��0 �6

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА № стор.



d
o
d
at
o
k.
vo
b
u
.c
o
m
.u
a

�0 ��

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ІІІ. КОНСУЛЬТАТИВНІ МАТЕРІАЛИ
ПДВ № стор.

Лист Державної фіскальної служби України від 09.06.15 р. № 11999/6/99-99-19-01-01-15  
"Щодо практичного застосування податкового законодавства"
Коментарі редакції:
• Оподаткування бутильованої води
• Зменшення податку на прибуток на суму податку на нежитлову нерухомість
• Перевищення витрат палива над лінійною нормою при використанні легкового авто
• Сплата податку на прибуток головним підприємством та його філіями
• Уточненка як додаток до декларації з ПДВ: місія нездійсненна
• Збільшення реєстраційної суми на середньомісячну сплату за 12 місяців
• Оформлюємо ПН на перевищення собівартості над договірною вартістю
• Постачальник відправив товар у попередньому місяці: коли покупцю декларувати податковий 
кредит
• Долютневий від'ємний залишок: обираємо спосіб використання
• ПН підписали та зареєстрували різні особи
• Повернення товару: коли постачальник коригує податкове зобов'язання
• Чи можна анулювати помилково оформлену ПН
• Нерухомість у зоні АТО: як бути з декларацією та сплатою податку
• Пільга з податку на нерухомість: що вважати промисловими будівлями
• Кредитні витрати фізосіб-загальносистемників

6� ��

Як у липні повертають бюджетну переплату пДВ (Коментар до листа ДФСУ від 22.06.15 р.  
№ 22408/7/99-99-19-03-01-17) (Н. Алпатова)

6� ��

Договір пайового будівництва: облік у пайовика та замовника (К. Медведенко) 6� �7

У якому періоді можна заявити до відшкодування оплачений пДВ (Н. Алпатова) 6� 6

послуги надано непДВшником: чи буде пЗ після пДВшної реєстрації (Н. Алпатова) 6� 7

Лист ДФСУ від 03.06.15 р. № 11505/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо врахування від'ємного значення пДВ 
попередніх податкових періодів у системі електронного адміністрування пДВ" (Коментар редакції: 
Долютневий від'ємний ПДВ: як податківці бачать облік у системі електронного адміністрування)

6� ��

помилка в обов'язковому реквізиті податкової накладної: чи буде право на пК (В. Полянська) 6� �5

Як відображати пДВ за покупками для пільгової діяльності  
(Коментар до листа ДФСУ від 09.07.15 р. № 24876/7/99-99-19-03-02-17) (Д. Петрига)

65 �5

Система електронного адміністрування пДВ у всій красі (Д. Петрига)
— Як вчинити, якщо реєстраційний ліміт має від'ємне значення
— Який негативний наслідок у реєстрації податкової накладної із запізненням
— У податковій накладній завищено суму постачання: чи є податковий кредит
— Червневу податкову накладну не встигли своєчасно зареєструвати: чи буде штраф
— Як повернути гроші з електронного рахунку
— Як врахувати долипневу переплату в декларації з ПДВ

66 �

Експорт через комісіонера: як скласти податкову накладну (Т. Михайлова) 66 6

Як аграріям розподіляти податковий кредит (Н. Алпатова) 66 7

Ломбард реалізує заставлене майно: відображаємо в обліку (Т. Лісіца) 66 �6

Облік продажу ломбардом об'єкта застави. Числовий приклад  
(додаток до статті "Ломбард реалізує заставлене майно: відображаємо в обліку")

66 www

пДВ-розрахунки з бюджетом: особливості адміністрування (Д. Петрига)
• Як відображати ПДВ при розподілі ПК
• Неплатник ПДВ повернув товар, але ПН на постачання ще не зареєстровано
• Яку суму перерахувати на електронний рахунок, щоб погасити червневий ПДВ
• Від'ємний залишок в ряд. 20.1 за лютий: чи збільшиться реєстраційний ліміт
• Як обліковувати операції з електронним рахунком
• Чи збільшує реєстраційний ліміт сільгосппідприємства ПК лютого

68 �

Розподіл пДВ: облік із 1 липня 2015 року (О. Коваленко) 69 ��
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ПДВ № стор.

пДВ-облік експорту металобрухту за посередницьким договором (В. Полянська)
• Пільга під час експорту металобрухту
• Експорт товарів за посередницьким договором: загальні правила
• Експорт металобрухту за договором комісії й ПДВ
• Якщо комітент придбав металобрухт із ПДВ
• Комісійна винагорода
• Вхідний ПДВ із інших покупок у комітента

7� 6

пН та РК: нові правила складання та реєстрації (Д. Петрига) 7� �

Реєстраційний ліміт та операції з електронним рахунком (Д. Петрига) 7� 8

правила формування податкового кредиту (Д. Петрига) 7� ��

Оформляємо липневу декларацію з пДВ (Н. Алпатова)
• Формування ПК звітного періоду
• Відображення повернень і коригувань вартості раніше здійснених купівель
• Формування ПЗ звітного періоду
• Оформлення розділу ІІІ липневої декларації

7� �

Акумулятор здали в металобрухт: чи потрібно коригувати податковий кредит (О. Коваленко) 7� ��

Як контролери перевіряють бюджетне відшкодування пДВ (Коментар до листа ДФСУ від 07.07.15 р. 
№ 24403/7/99-99-15-01-01-17) (Н. Алпатова)

7� �0

Комунгосп: питання місяця (А. Юлін)
• Здаємо в оренду комунмайно: що з ПДВ
• Чи може ЖЕК стягнути з боржників, окрім суми боргу, ще 3% річних та інфляційні
• У якому випадку комунпідприємство вважається платником земподатку
• Чи може приватний ЖЕК бути на єдиному податку
• Заощадили бюджетні кошти: як ними розпорядитись

7� �8

Чи обкладає орендодавець пДВ компенсацію податку на нерухомість 75* �

Скільки чеків за авансовим звітом включати до податкового кредиту 75* 6

підприємець купує/будує майно: чи буде в нього право на пК 75* 7

Скільки пН скласти на кілька постачань на день за одним договором 75* 7

покупець виявив нестачу товару: чи можна відкоригувати пЗ і пК 75* 8

Коригуємо пК без розрахунку коригування: як заповнити додаток 1 до декларації 75* 9

Чи нараховують пДВ на кошти, які надійшли помилково 75* �0

У розрахунку коригування не змінилися обсяги постачання: чи готувати додаток Д1 75* ��

Що робити з від'ємним пДВ, якщо немає права на бюджетне відшкодування 75* ��

Як показати заниження відшкодування, яке виявили до 1 лютого 75* ��

Чи враховують пДВ під час визначення справедливої вартості (І. Чалий) 76 6

платний доступ до веб-сайту нерезидента: чи нараховувати пДВ  
(Коментар до листа ДФСУ від 10.04.15 р. № 7695/6/99-99-19-03-02-15) (О. Коваленко)

76 ��

Як складати пН та формувати пК після 29.07.15 р.: роз'яснює ДФСУ  
(Коментар до листа ДФСУ від 07.08.15 р. № 29163/7/99-99-19-02-17) (Д. Петрига)

76 ��

ДФСУ пояснює, як оформити липневу декларацію  
(Коментар до листа ДФСУ від 07.08.15 р. № 29168/7/99-99-19-03-02-17) (Н. Алпатова)

76 ��

Сільгосппродукцію вирощено з куплених посівів: у якій декларації відображати (О. Коваленко) 76 ��

Собівартість сільгосппродукції вища за договірну ціну: пДВ-облік у спецрежимника (А. Величко) 76 ��

Особливості заповнення декларації з пДВ за липень 2015 р. сільгосппідприємствами  
(Коментар до листа ДФСУ від 11.08.15 р. № 29560/7/99-99-19-03-02-17) (О. Коваленко)

77 �9

Формування податкового кредиту та реєстраційної суми в туроператора (О. Коваленко) 78 �0

повернення оплаченого товару: чи можна відкоригувати пДВ (Н. Алпатова) 80 �

Як експедитору відобразити в декларації з пДВ послуги перевезення (О. Коваленко) 80 �7

Туроператор купує послуги нерезидента: які податки сплачувати (О. Коваленко) 8� ��

платіж за комп'ютерну програму: як відобразити у пДВшному обліку  
(Коментар до листа ДФСУ від 26.05.15 р. № 11049/6/99-99-19-03-02-15) (Д. Петрига)

8� �6

Чи обкладають пДВ капітальні трансферти, отримані підприємством (Т. Лісіца) 8� �0

податковий облік безоплатного передання ОЗ комунвласності (А. Юлін) 8� ��

Облік сільськогосподарського пДВ (Н. Алпатова) 8� �0

пДВ № стор.
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ПДВ № стор.
Оформлення особливих податкових накладних (Н. Волошина)
• Зведена податкова накладна 
• Підсумкова податкова накладна

8� �

РК до старої податкової накладної: чи потрапляє він у реєстраційний ліміт (Н. Волошина) 8� 8
Бухгалтерський і податковий облік собівартості в будівництві (М. Латишева) 8� �5
Коли аграрію можна переказувати кошти на додатковий пДВ-рахунок (А. Величко) 8� www
Реєстраційний ліміт: розгадка ∑перевищ  
(Коментар до листа ДФСУ від 10.07.15 р. № 1402/99-99-19-03-01-18) (Н. Алпатова)

8� �6

Як розпорядитися зайвими коштами на електронному пДВ-рахунку: приписи ДФСУ  
(Коментар до листа ДФСУ від 26.08.15 р. № 31730/7/99-99-19-03-02-17) (Н. Волошина)

8� �8

пДВ у ЄС: загальний порядок оподаткування (Частина І) (Ю. Федчишин) 8� �6
Купівлі для негоспдіяльності: що в пДВшному обліку (О. Коваленко) 8� �0
Чи коригують податкові зобов'язання при зміні ціни після повторної пДВ-реєстрації (Н. Алпатова) 85 �
пДВ у ЄС: мовні розбіжності та особливості адміністрування (Ю. Федчишин) 85 ��
перелік основних законів про пДВ у країнах ЄС (додаток до статті "ПДВ у єС: мовні розбіжності  
та особливості адміністрування") 

85 www

пересортиця товарів: особливості обліку (О. Коваленко) 86* ��
Відображення в бухобліку пересортиці. Числовий приклад  
(додаток до статті "Пересортиця товарів: особливості обліку") 

86* www

Облік зворотної тари (Н. Волошина) 86* �5
Облік неінвентарної тари. Числовий приклад (додаток до статті "Облік зворотної тари") 86* www
Знижки та розпродажі: відмінності й тонкощі бухобліку (К. Медведенко) 86* �7
Наказ про надання знижок. Зразок (додаток до статті "Знижки та розпродажі:  
відмінності й тонкощі бухобліку")

86* www

Споживач повертає товар роздрібному торговцю: перевіряємо підстави, оформлюємо  
та обліковуємо (С. Кирилов)
• Споживач повертає якісний товар
• Споживач повертає неякісний товар
• Оформлюємо та здійснюємо повернення
• Облік повернень

86* �0

Заява про повернення коштів. Зразок (додаток до статті "Споживач повертає товар роздрібному 
торговцю: перевіряємо підстави, оформлюємо та обліковуємо") 

86* www

Акт про видачу коштів. Зразок (додаток до статті "Споживач повертає товар роздрібному 
торговцю: перевіряємо підстави, оформлюємо та обліковуємо")

86* www

природний убуток: документуємо та обліковуємо (М. Компанієць)
• Природний убуток: що, коли та як
• Нестачі/списання товарів, виявлені при прийманні товарів
• Нестачі/списання товарів, виявлені під час інвентаризації товарів
• Правила застосування норм

86* �8

Роздача імпортних зразків товарів: пДВ-облік (Н. Алпатова) 87 6
Як коригують у пДВ-обліку зміну вартості відвантажених товарів (Н. Алпатова) 87 7
порядок заповнення податкових накладних і розрахунків коригування. Зразок  
(додаток до статті "Як коригують у ПДВ-обліку зміну вартості відвантажених товарів")

87 www

Чи не завадить мінусова декларація повернути кошти з електронного пДВ-рахунку (Н. Волошина) 87 9
Неплатник пДВ повертає неоплачений товар: чи можна відкоригувати пЗ продавцю  
(Коментар до листа ДФСУ від 20.05.15 р. № 10562/6/99-99-19-03-02-15) (О. Коваленко)

87 �7

Бюджетник — замовник будівництва: чи є податковий кредит із пДВ (В. Полянська) 87 ��
перевезення по Україні: пДВ у виконавця (К. Медведенко)
• ПДВ-пільга для перевізників: для кого вона
• Податковий кредит у перевізника
• Оформлюємо податкову накладну
• Як перевізнику заповнити декларацію з ПДВ

88* �0

пДВ у міжнародних перевезеннях (O. Коваленко)
• Які перевезення вважають міжнародними
• Особливості оподаткування міжнародних перевезень
• Як обкладати ПДВ допоміжні в транспортній діяльності послуги
• Транзитні перевезення: що із ПДВ

88* ��

пДВ № стор.
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ПДВ № стор.
передання нерезиденту в оренду судна з екіпажем: чи потрібно нараховувати пДВ (О. Коваленко) 88* �5
перевезення до/з Криму: чи обкладати пДВ (Д. Петрига) 88* �7
Чи може перевізник оформлювати зведену пН (Н. Волошина) 88* �8
Установлення на авто GPS-навігатора й тахографа: як обліковувати (C. Ткачов) 88* �7
Встановлення на авто GPS-навігатора та тахографа: як обліковувати. Числовий приклад  
(додаток до статті "Установлення на авто GPS-навігатора й тахографа: як обліковувати")

88* www

Особливості нарахування пДВ в експедиторів (Д. Петрига)
• Загальні правила
• Експедирування в Україні
• ЗЕД-експедирування
• розрахунок обсягу для реєстрації платником ПДВ

88* ��

Замовник експедирування з Криму: чи нараховувати пДВ (Д. Петрига) 88* 5�
претензійні суми: відображаємо в обліку експедитора (р. Поліщук) 88* 58
Облік штрафів у експедитора. Числовий приклад (додаток до статті "Претензійні суми: 
відображаємо в обліку експедитора") 

88* www

Облік відшкодування шкоди у експедитора. Числовий приклад (додаток до статті "Претензійні 
суми: відображаємо в обліку експедитора")

88* www

Кафе радо відчинило двері: особливості пДВ-обліку (Д. Петрига) 90 ��
Лист Державної фіскальної служби України від 11.09.15 р. № 33835/7/99-99-19-03-01-17  
"Щодо цільового використання коштів, що акумульовані сільськогосподарськими підприємствами 
на спеціальних рахунках" (Коментар редакції: Чи може аграрій перекидати кошти зі спецрахунку 
на електронний рахунок)

90 ��

Ввезення взуття: чи вплине країна імпорту на суму пДВ (Д. Петрига) 90 �8
покупець будівлі компенсує земельний податок: чи нараховувати пДВ (Д. Петрига) 90 �9
Кому та який пДВ відшкодовують (Н. Алпатова)
• Що таке бюджетне відшкодування
• Хто не може претендувати на відшкодування
• Кому належить відшкодування та який ПДВ відшкодовують

9� 5

Оформлення бюджетного відшкодування (Н. Алпатова) 9� �
Як показати в декларації з пДВ реєстраційний ліміт (О. Коваленко) 9� 7
Автоматичне відшкодування пДВ (Н. Алпатова)
• У які строки можна отримати відшкодування
• Хто може розраховувати на прискорене відшкодування
• Як оформити ПДВшні документи

9� 5

Лист ДФСУ "Щодо порядку визначення бази оподаткування пДВ за операціями з експорту товару 
за ціною нижче його придбання" від 07.09.15 р. № 19090/6/99-99-19-03-02-15  (Коментар редакції: 
ПДВ з експорту товару за ціною нижче від придбання: позиція контролерів)

9� �7

Оплата понаднормового простою: чи обліковувати в первісній вартості імпортних товарів 
(О. єфімчук)

9� �8

Як повернути переплату з електронного пДВ-рахунку (О. Телевний)
• Умови повернення коштів
• Обмеження під час повернення переплати з електронного рахунку
• Порядок заповнення додатка Д4 до декларації з ПДВ
• Особливості для сільгосппідприємств-спецрежимників

9� 5

Обліковуємо придбання снігоочисної техніки та піщано-сольової суміші (Н. Волошина) 9� ��
Заміна літніх шин на зимові: відображаємо в обліку (О. Коваленко) 9� ��
Картка обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини. Зразок (додаток до статті "Заміна літніх 
шин на зимові: відображаємо в обліку")

9� www

Туроператор списує прострочену заборгованість: що з пДВ (О. Коваленко) 9� �7
Облік списання простроченої заборгованості за оренду. Числовий приклад  
(додаток до статті "Туроператор списує прострочену заборгованість: що з ПДВ")

9� www

Страховик перерахував страховку на СТО: на кого виписувати пН (Т. Лісіца) 9� �9
порядок оформлення податкової накладної при перерахуванні страховки на СТО  
(додаток до статті "Страховик перерахував страховку на СТО: на кого виписувати ПН")

9� www

Гарячі обіди для працівників: оформлення та облік (В. Нагорний)
• Документальне оформлення роздачі гарячих обідів
• Оподаткування безоплатного харчування

96 6

пДВ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ПДВ № стор.

Облік та оподаткування гарячих обідів. Числові приклади  
(додаток до статті "Гарячі обіди для працівників: оформлення та облік")

96 www

Зимовий спецодяг для працівників: облік та оподаткування (р. Поліщук) 96 9

Облік купівлі та видачі зимового спецодягу працівникам. Числовий приклад  
(додаток до статті "Зимовий спецодяг для працівників: облік та оподаткування")

96 www

Лист ДФСУ від 09.10.15 р. № 37545/7/99-99-19-03-02-17 "про заповнення додатка Д4 до декларації 
з пДВ" (Коментар редакції: Повернення надлишку коштів із ПДВ-рахунку: поради ДФСУ щодо 
додатка Д4)

96 ��

Як відшкодувати пДВ платнику податків, зареєстрованому менше одного року  
(Коментар до листа ДФСУ від 28.09.15 р. № 20540/6/99-95-42-01-16-01) (Н. Алпатова)

96 ��

Участь у виставці: документальне оформлення та облік (О. Підкамінна)
• Документальне оформлення участі у виставці
• Бухгалтерський облік витрат на участь у виставці
• Податковий облік витрат на участь у виставці

97 6

Наказ по підприємству про участь у виставці-ярмарку. Зразок (додаток до статті "Участь у виставці: 
документальне оформлення та облік")

97 www

Кошторис витрат на підготовку до участі у виставці-ярмарку. Зразок  
(додаток до статті "Участь у виставці: документальне оформлення та облік")

97 www

Роздача візитівок, листівок та буклетів: облік та оподаткування (М. Кавин) 97 �0

Наказ щодо придбання та використання в господарській діяльності візитних карток та наказ щодо 
виготовлення та розповсюдження роздавального матеріалу. Зразки  
(додаток до статті "роздача візитівок, листівок та буклетів: облік та оподаткування")

97 www

Дегустація продукції під час проведення виставки: як організувати та обліковувати (З. Куриляк) 97 ��

Звіт про фактичні витрати на проведення дегустації кулінарної продукції та безкоштовної роздачі 
напоїв. Зразок (додаток до статті "Дегустація продукції під час проведення виставки:  
як організувати та обліковувати")

97 www

Акт списання безкоштовно розданої продукції та напоїв під час дегустації на виставці. Зразок 
(додаток до статті "Дегустація продукції під час проведення виставки: як організувати  
та обліковувати")

97 www

Відображення в обліку операцій із проведення на виставці дегустації продукції. Числовий приклад 
(додаток до статті "Дегустація продукції під час проведення виставки: як організувати  
та обліковувати")

97 www

пДВ при продажу залізничних та авіаквитків через компанію-посередника  
(Коментар до листа ДФСУ від 01.09.15 р. № 18663/6/99-99-19-03-02-15) (К. Медведенко)

97 ��

Викуп і подальший продаж власних корпоративних прав: бухоблік та оподаткування 
(В. Прокопенко)
• Бухоблік викупу частки у своєму СК
• Оцінка викуплених часток на дату балансу
• Бухоблік подальшого продажу частки у своєму СК
• Податковий облік викупу та продажу частки у своєму СК

98 8

Лист ГУ ДФС у Рівненській області від 02.10.15 р. № 1862/10/17-00-15-01-07 (Коментарі редакції: 
Податковий кредит за вчасно зареєстрованими ПН; Уточнення долютневого від'ємного значення 
ПДВ; розрахунок коригування до ПН, оформленої на неплатника ПДВ)

98 �5

Лист Міжрегіонального ГУ ДФС — Центрального офіса з обслуговування великих платників  
від 18.09.15 р. № 21987/10/28-10-06-11 (Коментар редакції: Нарахування в роздробі ПДВ  
із підакцизних товарів: нова формула)

98 ��

Розподіл орендної плати за майно комунвласності: особливості обліку (А. Юлін) 98 �7

Коли відображати результати коригування у пДВшному обліку (Д. Петрига) 99 �

Купівля-продаж корпоративних прав інших підприємств: бухоблік та оподаткування (І. Заруба)
• Бухоблік купівлі та продажу неціннопаперових КП 
• Податковий облік продажу неціннопаперових КП
• Облік у підприємства, частку в СК якого продають

99 �0

постачання зернових сільгосппідприємством: коли діє пільга  
(Коментар до листа ДФСУ від 16.09.15 р. № 19763/6/99-99-19-03-02-15) (О. Коваленко)

99 �7

Як сільгосппідприємство відображає пДВ, якщо договірна вартість нижча за собівартість 
(Коментар до листа ДФСУ від 28.09.15 р. № 20539/6/99-99-19-03-02-15) (Д. Петрига)

99 �8

пДВ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ПДВ № стор.

Облік нестач і надлишків основних засобів, виявлених під час інвентаризації (К. Самойлова)
• Облік нестач ОЗ
• Облік надлишків ОЗ, виявлених під час інвентаризації

�00* �5

Інвентаризація запасів: порядок проведення та облік результатів (р. Поліщук)
• Об'єкти інвентаризації
• Послідовність дій під час інвентаризації запасів
• Облік надлишків та нестач запасів

�00* ��

Акт на списання непридатної тари. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація запасів:  
порядок проведення та облік результатів")

�00* www

Інвентаризаційний опис запасів. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація запасів:  
порядок проведення та облік результатів")

�00* www

Звіряльна відомість результатів інвентаризації запасів. Зразок  
(додаток до статті "Інвентаризація запасів: порядок проведення та облік результатів")

�00* www

протокол інвентаризаційної комісії. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація запасів:  
порядок проведення та облік результатів")

�00* www

Бухоблік оприбуткування надлишків та списання нестач запасів, виявлених під час проведення 
інвентаризації. Числовий приклад (додаток до статті "Інвентаризація запасів: порядок проведення 
та облік результатів")

�00* www

пН оформили помилково: чи потрібно відображати отримувачу у пДВ-обліку (О. Коваленко) �0� �

переплата пДВ до бюджету: як повернути (Н. Алпатова) �0� 5

Забракло реєстраційного ліміту: чи оштрафують за нереєстрацію пН неплатнику (Д. Петрига) �0� 7

Товар придбали у відрядженні: коли відображати податковий кредит (Н. Волошина) �0� ��

Лист ГУ ДФС у Харківській області від 17.09.15 р. № 3147/10/20-40-15-01-15 "Щодо коригування 
податкового кредиту з пДВ після отримання кредит-ноти" (Витяг) (Коментар редакції: Як зменшити 
податковий кредит із ПДВ після одержання кредит-ноти від нерезидента)

�0� �7

падіж птиці: як задокументувати й облікувати (С. Стадник) �0� ��

Акт на вибуття поточних біологічних активів  тваринництва (ф. № пБАСГ-6). Зразок  
(додаток до статті "Падіж птиці: як задокументувати й облікувати")

�0� www

Міжнародні перевезення пасажирів: як обкладати пДВ продаж чужих квитків (О. Коваленко) �0� �5

Як квартальному пДВшнику використати переплату (Н. Волошина) �0� �

Коли під час продажу сільгосппродукції за базу пДВ беруть тільки торгову націнку  
(Коментар до листа Міжрегіонального ГУ ДФС — Центрального офісу з обслуговування великих 
платників від 01.10.15 р. № 22567/10/28-10-06-11) (К. Медведенко)

�0� ��

Викрадення основних засобів: чи нараховувати пДВ �0� 5

Змінили номенклатуру постачання неплатнику пДВ: чи складати розрахунок коригування �0� 5

Дві пН на одне постачання: чи показувати в декларації з пДВ �0� 5

Ціна договору: чи зазначати пДВ (А. Ярошенко) �0� �0

Чи можна орендодавцю виписати одну зведену пН на всіх неплатників пДВ (К. Медведенко) �0� �8

податкова накладна. Зразок (додаток до статті "Чи можна орендодавцю виписати одну зведену ПН 
на всіх неплатників ПДВ")

�0� www

Лист ДФСУ від 27.10.15 р. № 22541/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо термінів включення розрахунків 
коригування до податкових накладних до складу податкових зобов'язань та податкового кредиту" 
(Коментар редакції: Коли відображати розрахунок коригування: ДФСУ "за" період складання) 

�0� �7

Лист ДФСУ від 17.09.15 р. № 8781/Ч/99-99-19-03-02-14 "Щодо порядку реєстрації у ЄРпН 
розрахунків коригування до податкових накладних, складених до 1 лютого 2015 р." (Коментар 
редакції: Хто реєструє рК на зменшення вартості до долютневих податкових накладних)

�0� �8

Отримання права грошової вимоги до статутного капіталу: без доходу й пДВ  
(Коментар до листа ДФСУ від 01.10.15 р. № 20828/6/99-99-19-02-02-15) (І. Заруба)

�0� ��

Лист ДФСУ від 01.10.15 р. № 20876/6/99-99-19-03-02-15 "про базу оподаткування імпортованих 
товарів" (Коментар редакції: База оподаткування в разі постачання імпортованих товарів)

�0� ��

Лист ДФСУ від 25.09.15 р. № 20363/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо формування податкового кредиту" 
(Витяг) (Коментар редакції: Коли відображати податковий кредит за податковою накладною  
з помилкою)

�0� ��

пДВ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ПДВ № стор.
Лист ДФСУ від 25.09.15 р. № 20377/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо можливості складання протягом 
звітного місяця декількох зведених податкових накладних на одного контрагента-покупця" 
(Витяг) (Коментар редакції: Скільки зведених ПН можна скласти за місяць)

�0� �5

Оформлення пН: кілька порад від контролерів  
(Коментар до листа ДФСУ від 07.09.15 р. № 21576/10/28-10-06-11) (Н. Волошина)

�0� �0

Аванс за одним договором зарахували як оплату за іншим: чи потрібно коригувати пДВ 
(Н. Волошина)

�0� ��

Чи можна зареєструвати травневий РК без реєстраційного ліміту (Н. Волошина) �0� ��

Умовне постачання при анулюванні пДВ-реєстрації (Т. Лісіца) �05 �

Нарахування пДВ під час списання необоротних активів (О. Телевний) �05 9

продаж незавершених капінвестицій: нюанси обліку (М. Кавин) �05 ��

податкова накладна з помилкою: коли декларувати пЗ та пК �05 ��

Чи обов'язково додавати документи про ліквідацію ОЗ до декларації з пДВ �05 ��

Лист МГУ ДФС — ЦО з ОВп "Щодо складання зведеної податкової накладної" від 28.09.15 р.  
№ 22394/10/28-10-06-11 (Коментар редакції: Чи складати зведену ПН під час оплати бюджетними 
коштами)

�05 �9

Замовник затримав підписання акта: коли нараховувати пДВ (В. Полянська) �05 ��

Експорт товарів на умовах повної або часткової передоплати (О. єфімчук) 
• Бухгалтерський облік
• Як визначити дохід від реалізації експортних товарів
• Декілька слів про момент визначення доходу від експортних операцій
• Як заповнити податкову накладну в разі експорту

�06* �5

Експорт товарів із відстроченням платежу (О. єфімчук) �06* �9

Експорт товарів за ціною, нижчою від собівартості: за якою ставкою нараховувати пДВ 
(О. Коваленко)

�06* ��

Імпорт товарів на умовах повної та часткової передоплати (В. Карпова) 
• Податок на прибуток: використовуємо бухоблікові правила
• Придбання товарів на умовах передоплати
• Придбання товарів на умовах часткової передоплати

�06* ��

Безнадійна заборгованість з імпорту: чи коригувати податковий кредит (О. Коваленко) �06* �8

послуги нерезидентам і послуги нерезидентів: визначаємо місце постачання (Н. Алпатова) 
• Які послуги обкладають ПДВ
• Визначаємо місце постачання послуг
• Послуги, пов'язані з рухомим майном (пп. 186.2.1 ПКУ)
• Послуги, пов'язані з нерухомістю (пп. 186.2.2 ПКУ)
• Послуги у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг (пп. 186.2.3 ПКУ)
• різні послуги, прив'язані до місцезнаходження замовника (п. 186.3 ПКУ)
• Послуги, пов'язані з місцем реєстрації постачальника (п. 186.4 ПКУ)
• Кримські послуги

�06* ��

послуги нерезидентам: відображення в обліку та звітності (Н. Алпатова)
• Дата й сума податкових зобов'язань
• Види постачань й оформлення ПН
• Заповнення декларації з ПДВ
• Послуги нерезиденту в бухобліку

�06* 5�

послуги нерезидента: облік у покупця-резидента (Н. Алпатова) �06* 55

покупець відмовився анулювати зайву податкову накладну (В. Полянська) �07 �

пДВ-реєстрацію анульовано: чи можна зареєструвати податкові накладні в ЄРпН (С. Пушкар) �07 6

Бухоблік пДВ та його зв'язок із податком на прибуток (В. Кислицина) �07 8

Використання роумінгу для власних потреб: податкові наслідки (М. Богач) �07 �9

Лист ДФСУ від 29.10.15 р. № 23009/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо відображення розрахунків 
коригування у податковій звітності з пДВ" (Коментар редакції: Як обліковувати суми ПДВ  
із розрахунків коригування: поради ДФСУ)

�07 �7

Лист ДФСУ від 26.10.15 р. № 16177/10/26-15-15-01-09 "Щодо нарахування пДВ на роздрібний акциз" 
(Коментар редакції: Як обчислювати ПДВ при продажу підакцизних товарів)

�07 �9

пропущений імпортний податковий кредит із пДВ потрібно уточнювати  
(Коментар до листа ДФСУ від 05.10.15 р. № 21058/6/99-99-19-03-02-15) (Н. Алпатова)

�07 ��

пДВ № стор.
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ПДВ № стор.
Лист ДФСУ від 27.10.15 р. № 22542/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо порядку нарахування пДВ при 
списанні зіпсованої продукції" (Коментар редакції:  Чи нараховувати ПДВ щодо зіпсованої 
продукції, переданої на переробку)

�07 �6

Занижено податковий кредит або завищено податкові зобов'язання: як виправити (Н. Алпатова) �08 ��
Чи нараховувати пДВ при списанні безнадійної касової дебіторки  
(Коментар до листа МГУ ДФС — ЦО з ОВП від 16.09.15 р. № 21853/10/28-10-06-11) (Т. Лісіца)

�08 �5

Лист ДФСУ від 29.10.15 р. № 23012/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо порядку застосування пункту 42 
підрозділу 2 розділу ХХ "перехідні положення" податкового кодексу України" (Коментар редакції: 
Як враховують ПДВ під час проведення пільгових та оподатковуваних операцій)

�08 �7

Лист ДФСУ від 01.09.15 р. № 18674/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо порядку формування податкового 
кредиту платниками податку, що застосовують касовий метод" (Коментар редакції: Комунальник 
оплатив електроенергію бюджетною субвенцією: коли відображати податковий кредит)

�08 �8

пДВ у аграріїв — постачальників пільгової та оподатковуваної продукції  
(Коментар до листа ДФСУ від 12.10.15 р. № 21547/6/99-99-19-03-02-15) (К. Медведенко)

�08 ��

Чи порівнювати при постачанні базу обкладення пДВ з митною вартістю �08 �6
Як правильно оформити податкову накладну на міжнародне перевезення �08 �6
Експедитор оплачує держпослуги: чи треба нараховувати пДВ за ставкою 20% (О. Коваленко) �08 �0
Як заповнити номенклатуру в податковій накладній на виконані роботи (О. Телевний) ��0 9
Коли виникає податковий кредит під час імпорту товарів (О. Коваленко) ��0 �0
Лист ДФСУ від 21.10.15 р. № 22210/6/99-99-19-03-02-15 "про збільшення залишку від'ємного 
значення пДВ, сформованого до 01.07.15 р." (Коментар редакції: Уточнення долипневого 
від'ємного залишку не змінює реєстраційного ліміту: позиція ДФСУ)

��0 �8

Чи нараховувати постачальнику пДВ на компенсацію за неповернену тару (Коментар до листа  
ГУ ДФС у Харківській області від 26.10.15 р. № 3551/10/20-40-15-01-15) (Н. Волошина)

��0 �9

Комісійна торгівля зерном на експорт: особливості пДВ-обліку (О. Телевний) ��0 ��
підсумкові та зведені податкові накладні: правила складання  
(Коментар до листа МГУ ДФС — ЦО з ОВП від 06.11.15 р. № 24865/10/28-10-06-11) (О. Коваленко)

��� �0

подарунки до свят: оформлення, оподаткування, облік (Т. Прощина) ��� �
Наказ щодо закупівлі та видачі подарунків. Зразок (додаток до статті "Подарунки до свят: 
оформлення, оподаткування, облік")

��� www

Анулювання пДВ-реєстрації: які пН включати до фінальної деки (О. Коваленко) ��� 8
Як підприємцю відображати продажі товарів у перехідний період (Н. Волошина) ��� �5
перехідне придбання товарів: чи будуть витрати та податковий кредит (Н. Волошина) ��� �6
Як відображати послуги, якщо частину авансу за них загальносистемник отримав на спрощенці  
(Н. Волошина)

��� �7

підприємство розпрощалося зі спрощенкою: як оподатковувати перехідні продажі (А. Хусід) ��� �9
Які документи додавати до заяви про добровільну реєстрацію платником пДВ ��� �0
Чи можна зберігати від'ємне значення в декларації з пДВ довше 1095 днів ��� �0
Лист ДФСУ від 29.10.15 р. № 23005/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо порядку складання пН  при 
постачанні продукції, виробленої з імпортованих складових" (Коментар редакції: Чи потрібен код 
УКТ ЗЕД у ПН на товари, виготовлені з імпортованої сировини)

��� �6

пН до 29.07.15 року: чи можливий податковий кредит у поточній деці (В. Полянська) ��� �
Лист Міжрегіонального ГУ ДФС — Центрального офіса з обслуговування великих платників  
від 19.10.15 р. № 23207/10/28-10-06-11 "Щодо формування податкового кредиту з пДВ  
під час імпорту товарів" (Витяг) (Коментар редакції: Сплата імпортного ПДВ через брокера  
та безоплатний імпорт: чи буде ПК)

��� ��

Зернові купили у виробника-нерезидента: чи обкладатиметься пДВ їх перепродаж (Т. Михайлова) ��� �9
Розрахунок коригування, пН на пільгове постачання насіння без пДВ, пН на умовний продаж 
насіння. Зразки (додаток до статті "Зернові купили у виробника-нерезидента: чи обкладатиметься 
ПДВ їх перепродаж")

��� www

продавець вчасно не склав податкової накладної: як виправити (В. Полянська) ��� �
Медогляди працівників: організація та оподаткування (Т. Прощина) ��� ��
Абонемент у басейн від роботодавця: документування, облік, оподаткування (А. Король)
• Оренда басейних доріжок
• Придбання абонементів у басейн
• Компенсація вартості абонементів

��� �0

пДВ № стор.
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ПДВ № стор.

Лист ДФСУ від 12.11.15 р. № 24136/6/99-99-19-03-02-15 "про анулювання реєстрації платника пДВ" 
(Коментарі редакції: ДФСУ проти реєстрації ПН після анулювання платника ПДВ; Як повернути 
кошти з електронного рахунку після анулювання реєстрації)

��� �5

Лист ДФСУ від 29.10.15 р. № 23008/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо порядку складання податкових 
накладних при  постачанні послуг оренди" (Коментар редакції: На аванси з оренди зведеної 
податкової накладної не складають)

��� �7

Туроператор — агент нерезидента: як зменшити базу для пДВ (О. Коваленко) ��� ��

Відображення в обліку винагороди, отриманої туроператором від нерезидента за агентським 
договором. Числовий приклад  (додаток до статті "Туроператор — агент нерезидента: як зменшити 
базу для ПДВ")

��� www

Форс-мажор у діяльності сільгосппідприємств (С. Стадник)
• Що таке форс-мажор
• Документальне оформлення
• єдиний податок для платників IV групи

��� �0

Коригування податкового кредиту з пДВ у разі зміни митної вартості імпорту (Н. Алпатова)
• Митна вартість товарів
• Оскарження рішення митників
• Формування імпортного податкового кредиту
• Уточнення податкового кредиту

��5 �6

Лист ДФСУ від 29.10.15 р. № 23015/6/99-99-19-03-02-15 "про  пДВ-облік у разі реорганізації" 
(Коментар редакції: реорганізація через приєднання: ПДВ-облік)

��5 �9

Товар оплатили бонусами: визначаємо базу обкладення пДВ (П. Маєвська) ��5 �5

Операційна оренда: облік та оподаткування (Т. Михайлова) ��6* �

Орендар повертає поліпшене приміщення: як нараховувати пДВ (Д. Петрига) ��6* �5

Орендар нежитлового приміщення компенсує комунпослуги орендодавцю: оформлення та облік 
(З. Куриляк)

��6* �0

Чи нараховувати пДВ на компенсований орендарем податок на нерухомість (К. Медведенко) ��6* �8

Орендодавцю компенсують податок на землю: чи нараховувати пДВ (К. Медведенко) ��6* �9

Заплатили КАСКО за орендовану автівку: які наслідки (А. Гоменюк) ��6* �5

Витрати на страхування орендованого авто всупереч договору: визначаємо облікові наслідки 
(В. Кислицина)

��6* �6

Фінлізинг виробничої лінії: податкові наслідки в сторін (Н. Волошина) ��6* ��

Оренда держмайна: особливості обліку та оподаткування (А. Василенко) ��6* �7

Оренда приміщення в іноземного засновника — юрособи: як оподатковувати дохід нерезидента 
(О. рижикова)

��6* 57

Оренда нерухомості у фізособи-нерезидента: податкові наслідки для орендаря (А. Гоменюк) ��6* 58

Неплатник пДВ орендує приміщення нерезидента: хто сплачує пДВ (Н. Алпатова) ��6* 6�

Здаємо нерухомість у Криму: чи нараховувати пДВ (О. Коваленко) ��6* 6�

За товари/послуги платить третя особа: кому виписувати податкову накладну ��7 �

Чи вправі підприємець нараховувати пДВ під час продажу зернових ��7 �

У пН для неплатника пДВ помилка в коді УКТ ЗЕД: чи обов'язково виправляти (В. Полянська) ��7 6

Чи відображають умовні постачання в додатку ДС9 до сільгоспдеки з пДВ (Н. Алпатова) ��7 �5

Борг контрагента із зони АТО: стягуємо чи списуємо як безнадійну заборгованість  
(О. Лавренова, В. Прокопенко)

��8 6

"Металобрухтова" пільга з пДВ діяла у 2014—2015 рр. безперервно: вердикт ВСУ (Д. Петрига) ��8 �0

Як відобразити забуту долипневу переплату пДВ (Н. Алпатова) ��8 ��

Новорічний подарунок Мінфіну: бухоблік пДВ (Коментар до Змін до Інструкції з бухгалтерського 
обліку податку на додану вартість, затверджених наказом Мінфіну України від 16.11.15 р. № 1025) 
(Н. Алпатова)

��8 �5

Лист Міжрегіонального ГУ ДФС — ЦО з обслуговування великих платників від 11.11.15 р.  
№ 25227/10/28-10-06-11 "Щодо обкладання пДВ операцій із безоплатного постачання товарів" 
(Коментар редакції: Подвійне ПДВ-зобов'язання в разі безоплатного постачання)

��0 9

пДВ № стор.
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ПДВ № стор.

Нараховувати умовні зобов'язання за безпДВшними придбаннями не потрібно (Коментар  
до листа ГУ ДФС у Харківській області від 13.11.15 р. № 3893/10/20-40-15-01-15) (К. Медведенко)

��0 ��

Гарантійний платіж: коли виникають зобов'язання з пДВ (Коментар до листа ДФСУ від 28.10.15 р. 
№ 22839/6/99-99-19-03-02-15) (О. Коваленко)

��0 ��

Що готує прийдешній рік постачальникам електроенергії та вугілля (Коментар до Закону України 
від 24.11.15 р. № 812-VIII) (Н. Волошина) 

��0 ��

Облік використання матеріалів замовника в будівництві (К. Медведенко) ��0 ��

продаж невиробничих ОЗ: ребуси податкового обліку (В. Прокопенко) ��0 �7

Сільгосппідприємство-спецрежимник продає основні засоби: пДВ-облік (С. Пушкар) ��0 ��

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК № стор.

Експорт товарів: коли визнавати дохід в обліку (Т. Михайлова) 6� �

Лист Державної фіскальної служби України від 09.06.15 р. № 11999/6/99-99-19-01-01-15  
"Щодо практичного застосування податкового законодавства"
Коментарі редакції:
• Оподаткування бутильованої води
• Зменшення податку на прибуток на суму податку на нежитлову нерухомість
• Перевищення витрат палива над лінійною нормою при використанні легкового авто
• Сплата податку на прибуток головним підприємством та його філіями
• Уточненка як додаток до декларації з ПДВ: місія нездійсненна
• Збільшення реєстраційної суми на середньомісячну сплату за 12 місяців
• Оформлюємо ПН на перевищення собівартості над договірною вартістю
• Постачальник відправив товар у попередньому місяці: коли покупцю декларувати податковий 
кредит
• Долютневий від'ємний залишок: обираємо спосіб використання
• ПН підписали та зареєстрували різні особи
• Повернення товару: коли постачальник коригує податкове зобов'язання
• Чи можна анулювати помилково оформлену ПН
• Нерухомість у зоні АТО: як бути з декларацією та сплатою податку
• Пільга з податку на нерухомість: що вважати промисловими будівлями
• Кредитні витрати фізосіб-загальносистемників

6� ��

Договір пайового будівництва: облік у пайовика та замовника (К. Медведенко) 6� �7

Безоплатно передаємо товар неприбутковій організації: податково-прибутковий облік (А. Юлін) 6� �0

прибуток виправили на збиток: чи можна його врахувати в декларації за 2015 р. (І. Заруба) 6� ��

продаж основних засобів: особливості обліку (Т. Шустваль) 6� 7

Ломбард реалізує заставлене майно: відображаємо в обліку (Т. Лісіца) 66 �6

Облік продажу ломбардом об'єкта застави. Числовий приклад  
(додаток до статті "Ломбард реалізує заставлене майно: відображаємо в обліку")

66 www

Аванси та податок на прибуток відтепер сплачують за одним бюджетним кодом (Т. Шустваль) 69 �

платники податку на прибуток: хто та як звітує за півріччя (А. Юлін) 69 6

Декларація з податку на прибуток за півріччя 2015 року: актуальні відповіді (В. Вишневецька)
• Чи потрібно подавати до податкової фінзвітність за півріччя 2015 р.
• Чи можна податкові збитки 2014 р. врахувати в декларації за півріччя 2015 р.
• Як часто прибутківцям слід подавати Звіт про податкові пільги
• Чи сплачувати дивідендні аванси при виплаті дивідендів за підсумками півріччя 2015 р.

69 8

Невраховані дивідендні аванси 2014 року: чи зменшують вони податок за півріччя (Д. Ковальов) 69 �0

піврічна прибуткова дека: подаємо стару форму й проект нової (А. Юлін) 7� �6

повертаєте пФД, включену в доходи, до 01.01.15 р.? Зменшіть бухфінрезультат!  
(Коментар до листа ДФСУ від 18.06.15 р. № 12810/6/99-99-19-02-02-15) (А. Юлін)

7� ��

Чи можна нараховувати податкову амортизацію на основні засоби, що перебувають на капремонті 
чи консервації (В. Прокопенко)

7� �

Чи коригують бухфінрезультат на недоамортизовану вартість ремонтів орендованого ОЗ 75* ��

Чи можна враховувати в податковому обліку минулорічні ціннопаперові збитки 75* �5

Чи потрібно коригувати бухфінрезультату випадку продажу неціннопаперових корправ 75* �6

Чи діє мораторій на штрафи в разі несплати щомісячних авансів із податку на прибуток 75* �6

пДВ № стор.
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Допоки треба сплачувати щомісячні аванси під час ліквідації підприємства 75* �8

Чи каратимуть прибутківців за неподання контролерам фінзвітності 75* �9

За який звітний період екс-ФСпшнику вперше треба подати деку з прибутку 75* �0

Коли востаннє подавати прибуткову деку в разі переходу на єдиний податок 75* ��

У які строки звітувати про держдивіденди 75* ��

Чи платити комунпідприємству частину чистого прибутку, якщо немає рішення місцевої ради 75* ��

6000 грн замість 2500 грн: збільшено вартісний критерій визнання податкових ОЗ (Коментар  
до пп. 2 п. 1 р. I Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
зменшення податкового тиску на платників податків" від 17.07.15 р. № 655-VIII) (В. Прокопенко)

77 �

Оновлено визначення безнадійної заборгованості (Коментар до пп. 1 п. 1 р. I Закону України 
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску  
на платників податків" від 17.07.15 р. № 655-VIII) (В. Прокопенко)

77 7

Оподаткування неприбутківців: щасливчиків побільшало, але умови пожорсткішали (Коментар 
до п.п. 1, 2, 4, 8, 12 р. І Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування неприбуткових організацій"  від 17.07.15 р. № 652-VIII) (Т. Шустваль) 

77 �7

Збиткові платники податку на прибуток зможуть не сплачувати щомісячних авансів (Коментар  
до п. 3 р. I Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування неприбуткових організацій" від 17.07.15 р. № 652-VIII) (В. Прокопенко)

77 ��

Купівлі в неприбутківців: коригування бухфінрезультату можна уникнути (Коментар до п.п. 5, 9  
р. І Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 
неприбуткових організацій" від 17.07.15 р. № 652-VIII) (Т. Шустваль)

77 ��

Коригування бухфінрезультату під час надання допомоги неприбутківцям (Коментар до п. 9 р. I 
Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 
неприбуткових організацій" від 17.07.15 р. № 652-VIII) (Т. Шустваль)

77 �5

Умови для включення благодійної пожертви до податкової знижки підкориговано (Коментар  
до п. 10 р. I Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування неприбуткових організацій" від 17.07.15 р. № 652-VIII) (Т. Шустваль)

77 �6

Як сільгоспникам відзвітувати з прибутку за період "ІІ півріччя 2014-го — І півріччя 2015 рр." 
(В. Карпова)
• У чому полягають особливості декларування в сільгоспників
• За який період розраховують 50-відсотковий дохідний критерій
• Чи можна відмовитися від "особливого" періоду звітності
• За якою формою подавати декларацію

78 �

Як сільгоспникам заповнити декларації з прибутку за період "ІІ півріччя 2014-го — І півріччя 2015 рр." 
(В. Карпова)

78 5

Штраф та пеня за заниження податку: чи потрібно коригувати бухфінрезультат (І. Заруба) 80 6

передаємо гроші на оборону країни: облік та оподаткування (І. Заруба) 8� �

Туроператор купує послуги нерезидента: які податки сплачувати (О. Коваленко) 8� ��

податковий облік безоплатного передання ОЗ комунвласності (А. Юлін) 8� ��

Бухгалтерський і податковий облік собівартості в будівництві (М. Латишева) 8� �5

Ремонт орендованих основних засобів: як відобразити в обліку (В. Карпова)
• Хто має ремонтувати предмет оренди
• Класифікуємо ремонтний захід
• Бухоблік витрат на ремонт орендованих ОЗ
• Податковий облік витрат на ремонт орендованих ОЗ

8� �9

Амортизаційні коригування бухфінрезультату: сюрприз для бухгалтера (І. Заруба) 8� �

Чи сплачують єдинники IV групи авансовий внесок під час виплати держдивідендів  
(Коментар до листа ДФСУ від 16.07.15 р. № 25910/7/99-99-15-02-01-17) (Т. Шустваль)

8� �5

Знижки та розпродажі: відмінності й тонкощі бухобліку (К. Медведенко) 86* �7

Наказ про надання знижок. Зразок (додаток до статті "Знижки та розпродажі:  
відмінності й тонкощі бухобліку")

86* www

пОДАТОК НА пРИБУТОК № стор.
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природний убуток: документуємо та обліковуємо (М. Компанієць)
• Природний убуток: що, коли та як
• Нестачі/списання товарів, виявлені при прийманні товарів
• Нестачі/списання товарів, виявлені під час інвентаризації товарів
• Правила застосування норм

86* �8

продаж товарів у розстрочку: документування та облік (П. Маєвська) 86* 5�

Ремонти та поліпшення орендованих ОЗ: чи коригувати бухфінрезультат (Коментар до листів 
ДФСУ від 16.07.15 р. № 14862/6/99-99-19-02-02-15 та від 04.08.15 р. № 16335/6/99-99-19-02-02-15) 
(І. Заруба)

87 ��

Чи утримувати податок на репатріацію під час оплати страховки нерезиденту (Т. Лісіца) 87 �5

Облік безоплатного отримання основних засобів (О. Підкамінна) 87 ��

Установлення на авто GPS-навігатора й тахографа: як обліковувати (C. Ткачов) 88* �7

Встановлення на авто GPS-навігатора та тахографа: як обліковувати. Числовий приклад  
(додаток до статті "Установлення на авто GPS-навігатора й тахографа: як обліковувати")

88* www

Оплата фрахту через експедитора: чи є податок на репатріацію (Т. Михайлова) 88* 5�

претензійні суми: відображаємо в обліку експедитора (р. Поліщук) 88* 58

Облік штрафів у експедитора. Числовий приклад (додаток до статті "Претензійні суми: 
відображаємо в обліку експедитора") 

88* www

Облік відшкодування шкоди у експедитора. Числовий приклад  
(додаток до статті "Претензійні суми: відображаємо в обліку експедитора")

88* www

Чи може платник щомісячних авансів подати збиткову декларацію за три квартали 2015 року 
(В. Прокопенко)

9� ��

Який дохід брати комісіонеру для визначення потреби в прибуткових коригуваннях (А. Юлін) 9� ��

Оплата понаднормового простою: чи обліковувати в первісній вартості імпортних товарів 
(О. єфімчук)

9� �8

Обліковуємо придбання снігоочисної техніки та піщано-сольової суміші (Н. Волошина) 9� ��

Заміна літніх шин на зимові: відображаємо в обліку (О. Коваленко) 9� ��

Картка обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини. Зразок (додаток до статті "Заміна літніх 
шин на зимові: відображаємо в обліку")

9� www

Відрядження по Україні: вивчаємо облікові нюанси (В. Вишневецька) 95* �6

Закордонне відрядження: оподатковуємо понаднормові добові (З. Куриляк) 95* �8

Гарячі обіди для працівників: оформлення та облік (В. Нагорний)
• Документальне оформлення роздачі гарячих обідів
• Оподаткування безоплатного харчування

96 6

Облік та оподаткування гарячих обідів. Числові приклади (додаток до статті "Гарячі обіди для 
працівників: оформлення та облік")

96 www

Зимовий спецодяг для працівників: облік та оподаткування (р. Поліщук) 96 9

Облік купівлі та видачі зимового спецодягу працівникам. Числовий приклад  
(додаток до статті "Зимовий спецодяг для працівників: облік та оподаткування")

96 www

Як обкладати податком на прибуток спільну діяльність: роз'яснення від контролерів  
(Коментар до листа ДФСУ від 29.07.15 р. № 27555/7/99-99-15-02-01-17) (А. Юлін)

96 ��

Чи впливають минулорічні дооцінки цінних паперів на коригування фінрезультату (В. Прокопенко) 97 �

Участь у виставці: документальне оформлення та облік (О. Підкамінна)
• Документальне оформлення участі у виставці
• Бухгалтерський облік витрат на участь у виставці
• Податковий облік витрат на участь у виставці

97 6

Наказ по підприємству про участь у виставці-ярмарку. Зразок (додаток до статті "Участь у виставці: 
документальне оформлення та облік")

97 www

Кошторис витрат на підготовку до участі у виставці-ярмарку. Зразок  
(додаток до статті "Участь у виставці: документальне оформлення та облік")

97 www

Роздача візитівок, листівок та буклетів: облік та оподаткування (М. Кавин) 97 �0

Наказ щодо придбання та використання в господарській діяльності візитних карток та наказ щодо 
виготовлення та розповсюдження роздавального матеріалу. Зразки  
(додаток до статті "роздача візитівок, листівок та буклетів: облік та оподаткування")

97 www

пОДАТОК НА пРИБУТОК № стор.
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Дегустація продукції під час проведення виставки: як організувати та обліковувати (З. Куриляк) 97 ��
Звіт про фактичні витрати на проведення дегустації кулінарної продукції та безкоштовної роздачі 
напоїв. Зразок (додаток до статті "Дегустація продукції під час проведення виставки:  
як організувати та обліковувати")

97 www

Акт списання безкоштовно розданої продукції та напоїв під час дегустації на виставці. Зразок 
(додаток до статті "Дегустація продукції під час проведення виставки: як організувати  
та обліковувати")

97 www

Відображення в обліку операцій із проведення на виставці дегустації продукції. Числовий приклад 
(додаток до статті "Дегустація продукції під час проведення виставки: як організувати  
та обліковувати")

97 www

Викуп і подальший продаж власних корпоративних прав: бухоблік та оподаткування 
(В. Прокопенко)
• Бухоблік викупу частки у своєму СК
• Оцінка викуплених часток на дату балансу
• Бухоблік подальшого продажу частки у своєму СК
• Податковий облік викупу та продажу частки у своєму СК

98 8

Розподіл орендної плати за майно комунвласності: особливості обліку (А. Юлін) 98 �7
прибуткова декларація за три квартали: головні аспекти  (А. Юлін, Т. Шустваль, В. Прокопенко, 
О. рижикова)
• Хто подає декларацію з податку на прибуток за три квартали
• Чи здійснювати податкові коригування під час визначення об'єкта оподаткування за три квартали 
2015 року
• За якою формою звітувати з податку на прибуток за три квартали
• Хто подає фінзвітність разом із триквартальною декларацією
• Чи можна врахувати дивідендні аванси в зменшення триквартального податку на прибуток
• Як ураховувати сплачений податок на нерухомість у зменшення податку на прибуток за три 
квартали 2015 року

99 �0

Купівля-продаж корпоративних прав інших підприємств: бухоблік та оподаткування (І. Заруба)
• Бухоблік купівлі та продажу неціннопаперових КП 
• Податковий облік продажу неціннопаперових КП
• Облік у підприємства, частку в СК якого продають

99 �0

Інвентаризація запасів: порядок проведення та облік результатів (р. Поліщук)
• Об'єкти інвентаризації
• Послідовність дій під час інвентаризації запасів
• Облік надлишків та нестач запасів

�00* ��

Акт на списання непридатної тари. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація запасів:  
порядок проведення та облік результатів")

�00* www

Інвентаризаційний опис запасів. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація запасів:  
порядок проведення та облік результатів")

�00* www

Звіряльна відомість результатів інвентаризації запасів. Зразок  
(додаток до статті "Інвентаризація запасів: порядок проведення та облік результатів")

�00* www

протокол інвентаризаційної комісії. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація запасів:  
порядок проведення та облік результатів")

�00* www

Бухоблік оприбуткування надлишків та списання нестач запасів, виявлених під час проведення 
інвентаризації. Числовий приклад (додаток до статті "Інвентаризація запасів: порядок проведення 
та облік результатів")

�00* www

Чи подавати уточнюючий розрахунок, якщо під час перевірки виявили невраховані витрати 
(О. рижикова)

�0� 8

Отримання права грошової вимоги до статутного капіталу: без доходу й пДВ (Коментар до листа 
ДФСУ від 01.10.15 р. № 20828/6/99-99-19-02-02-15) (І. Заруба)

�0� ��

Як ломбарду обліковувати вартість програми та послуг з її налаштування (Т. Лісіца) �0� ��
Облік витрат на придбання майнових прав на комп'ютерну програму та послуг з її 
налаштування. Числовий приклад (додаток до статті "Як ломбарду обліковувати вартість програми 
та послуг з її налаштування")

�0� www

Чи потрібно коригувати фінрезультат на штрафні санкції (Коментар до листа ДФСУ від 05.10.15 р.  
№ 21051/6/99-99-19-02-02-15) (І. Заруба)

�0� �5

продаж незавершених капінвестицій: нюанси обліку (М. Кавин) �05 ��
Чи можна було індексувати ОЗ із зони АТО та з Криму за підсумками 2014 року (Коментар до листа 
МГУ ДФС — ЦО з ОВП від 01.10.15 р. № 22571/10/28-10-06-11) (А. Юлін)

�05 �7

пОДАТОК НА пРИБУТОК № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ПДВ № стор.

Купівля інвалюти: порядок та облік (Т. Михайлова) �06* �7

продаж інвалюти за дорученням клієнта: процедура та облік (Т. Михайлова) �06* �0

Експорт товарів на умовах повної або часткової передоплати (О. єфімчук) 
• Бухгалтерський облік
• Як визначити дохід від реалізації експортних товарів
• Декілька слів про момент визначення доходу від експортних операцій
• Як заповнити податкову накладну в разі експорту

�06* �5

Експорт товарів із відстроченням платежу (О. єфімчук) �06* �9

Імпорт товарів на умовах повної та часткової передоплати (В. Карпова) 
• Податок на прибуток: використовуємо бухоблікові правила
• Придбання товарів на умовах передоплати
• Придбання товарів на умовах часткової передоплати

�06* ��

Імпорт товарів на умовах відстрочення платежу (В. Карпова) �06* �7

Чи потрібно утримувати податок на репатріацію з виручки від продажу товару нерезидентом 
(І. Заруба)

�06* �0

Бухоблік пДВ та його зв'язок із податком на прибуток (В. Кислицина) �07 8

Використання роумінгу для власних потреб: податкові наслідки (М. Богач) �07 �9

У який термін подавати неприбутковий звіт: роз'яснення контролерів  
(Коментар до листа ДФСУ від 06.10.15 р. № 21151/6/99-95-42-03-15) (В. Вишневецька)

�07 ��

Наднормативні втрати води: податково-прибутковий облік (А. Юлін) �07 �9

Компенсація заробітку мобілізованим: як повернути зайво сплачені податкові платежі 
(В. Циганенко)

�08 ��

Заповнення ф. № 1ДФ та Звіту з ЄСВ у разі проведення перерахунку податкових платежів за 
2014 рік. приклад (додаток до статті "Компенсація заробітку мобілізованим: як повернути зайво 
сплачені податкові платежі")

�08 www

Як відображати у ф. № 1ДФ суму компенсації зарплати мобілізованого: думка фіскалів (додаток  
до статті "Компенсація заробітку мобілізованим: як повернути зайво сплачені податкові платежі")

�08 www

Актуальні питання податково-прибуткового обліку поворотної фіндопомоги (А. Юлін)
• За ПФД спливає 365 днів — чи включати в доходи
• Чи зменшує повернена ПФД фінрезультат
• За ПФД спливає строк давності — чи є доходи

�08 �9

Нова декларація з податку на прибуток підприємств: перше знайомство (В. Прокопенко) ��0 �

Лист ДФСУ від 29.10.15 р. № 22910/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо коригування бухфінрезультату при 
нарахуванні резерву сумнівних боргів та при списанні безнадійної дебіторської заборгованості" 
(Коментар редакції: Дебіторку списали за рахунок резерву сумнівних боргів: чи коригувати 
бухфінрезультат)

��0 �5

Новий вартісний критерій визнання податкових ОЗ застосовують перспективно  
(Коментар до листа ДФСУ від 10.11.15 р. № 23971/6/99-99-19-02-02-15) (В. Прокопенко)

��0 ��

До якої групи податкових ОЗ віднести ремонти та поліпшення орендованих об'єктів (Коментар 
до листів ДФСУ від 21.10.15 р. № 23381/10/28-10-06-11 та від 28.10.15 р. № 22779/6/99-95-42-03-15) 
(І. Заруба)

��� �9

Як учорашньому єдиннику налагодити облік ОЗ (Д. Ковальов) ��� ��

Лист ДФСУ від 29.10.15 р. № 22909/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо визначення податку на прибуток 
від операцій  із цінними паперами, які оцінюють за справедливою вартістю" (Витяг) (Коментар 
редакції: Уцінка цінних паперів нижче собівартості не впливає на оподаткування)

��� ��

Лист ДФСУ від 10.11.15 р. № 23923/6/99-99-19-02-02-15 "про коригування бухфінрезультату щодо 
операцій  з  продажу неціннопаперових корправ" (Коментар редакції: Чи треба коригувати 
бухфінрезультат при продажу неціннопаперових корправ)

��� 9

Медогляди працівників: організація та оподаткування (Т. Прощина) ��� ��

профілактичні щеплення працівників: податково-бухгалтерські наслідки (В. Нагорний) ��� ��

Чи амортизують у податковому обліку безоплатно отримані ОЗ ��� �6

Чи зменшують фінрезультат на збитки від патентованої діяльності минулих періодів ��� �7

Як ураховують перевищення щомісячних авансів над податком на прибуток ��� �7

Операційна оренда: облік та оподаткування (Т. Михайлова) ��6* �

пОДАТОК НА пРИБУТОК № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ПДВ № стор.

Капітальний ремонт орендованого приміщення: як відобразити в обліку (В. Карпова)
• Класифікуємо ремонт приміщення
• Договірні нюанси
• Бухоблік капремонту виробничого приміщення
• Податково-прибутковий облік капремонту

��6* ��

Орендар нежитлового приміщення компенсує комунпослуги орендодавцю: оформлення та облік 
(З. Куриляк)

��6* �0

Облік витрат, пов'язаних з операційною орендою: стисло про актуальне (А. Юлін) ��6* �0

Оренда авто в працівника: документи, облік, податки (А. Гоменюк) ��6* ��

Довіреність на право укласти договір оренди автомобіля. Зразок  
(додаток до статті "Оренда авто в працівника: документи, облік, податки")

��6* www

Заплатили КАСКО за орендовану автівку: які наслідки (А. Гоменюк) ��6* �5

Витрати на страхування орендованого авто всупереч договору: визначаємо облікові наслідки 
(В. Кислицина)

��6* �6

Фінлізинг виробничої лінії: податкові наслідки в сторін (Н. Волошина) ��6* ��

Оренда держмайна: особливості обліку та оподаткування (А. Василенко) ��6* �7

Оренда приміщення в іноземного засновника — юрособи: як оподатковувати дохід нерезидента 
(О. рижикова)

��6* 57

Оренда нерухомості у фізособи-нерезидента: податкові наслідки для орендаря (А. Гоменюк) ��6* 58

Чи вправі неприбутківці надавати майно в оренду (В. Вишневецька) ��6* 6�

Відображення орендних операцій в обліку неприбутківців. Числовий приклад  
(додаток до статті "Чи вправі неприбутківці надавати майно в оренду")

��6* www

Борг контрагента із зони АТО: стягуємо чи списуємо як безнадійну заборгованість  
(О. Лавренова, В. Прокопенко)

��8 6

Чи може МСФЗшник амортизувати виробничі ОЗ на капремонті та консервації (Коментар до листа 
ДФСУ від 05.11.15 р. № 23598/6/99-99-19-02-02-15) (В. Прокопенко)

��8 ��

Виправлення прибуткових помилок через уточнюючу декларацію (Т. Шустваль) ��8 ��

податковий облік передачі замовником об'єктів інфраструктури в комунвласність  
(Коментар до листа ДФСУ від 10.11.15 р. № 10463/К/99-99-19-02-02-14) (К. Медведенко)

��8 ��

Чи можна нараховувати податкову амортизацію на ОЗ, отримані у фінлізинг ��8 �5

Чи потрібно підприємствам, які не перетнули межу в 20 млн грн, зважати на амортизаційні різниці ��8 �6

Чи треба підприємствам, які не перетнули межу у 20 млн грн, застосовувати "перехідні" податкові 
коригування

��0 �

продаж невиробничих ОЗ: ребуси податкового обліку (В. Прокопенко) ��0 �7

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ № стор.

працівник звільнився та не повернув позики: хто заплатить податки (П. Маєвська) 68 �0

переможцям спортзмагань видано призи: чи утримувати податки (М. Доценко) 68 ��

Як нотаріусу повідомити фіскалів про договори та спадок фізосіб (Коментар до Узагальнюючої 
податкової консультації щодо подання до контролюючого органу фізичними особами, які 
здійснюють приватну нотаріальну діяльність, інформації про посвідчені договори продажу 
(обміну) об'єктів нерухомого майна між фізичними особами, продажу (обміну) рухомого майна 
між стороною (сторонами), про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчені 
договори дарування, затвердженої наказом ДФСУ від 17.07.15 р. № 507) (В. Нагорний)

7� ��

Юрособа списує борг підприємця: хто платитиме податок на доходи 75* ��

підзвітні суми на представницькі витрати: чи будуть податок на доходи та військовий збір 75* ��

Допомога роботодавця мобілізованому працівнику: чи можна не утримувати податок на доходи  
та військовий збір

75* �5

Авансу на відрядження не видавали: чи буде податок на доходи під час компенсації витрат 75* �6

Куди платити податок на доходи за працівників в інших регіонах 75* �7

Зміна роботи посеред місяця: чи буде соцпільга на новому місці в місяці працевлаштування 75* �8

працівник, який звільняється, вніс до каси переплачений дохід: як заповнити ф. № 1ДФ 75* �9

Як заповнити розділ щодо військового збору, коли форму № 1ДФ подають кількома порціями 75* �0

пОДАТОК НА пРИБУТОК № стор.
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КАТАЛОг

ПДВ № стор.

Чи беруть участь збиткові місяці в розрахунку середньомісячного доходу для декларації 75* �0

Чи буде списана кредиторка доходом підприємця-загальносистемника 75* ��

перехід на загальну систему: як розрахувати аванси з податку на доходи (М. Мальцева) 76 �6

Як зменшити авансові платежі з податку на доходи через брак діяльності (М. Мальцева) 76 �7

Заява про зменшення авансового платежу фізичної особи — підприємця з податку на доходи 
фізичних осіб за ІІІ квартал 2015 року. Зразок (додаток до статті "Як зменшити авансові платежі  
з податку на доходи через брак діяльності")

76 www

Голова профспілки використовує з робочою метою особисте авто: компенсуємо витрати 
(М. Компанієць)

78 ��

У формі № 1ДФ помилковий податковий номер фізособи: чи бути штрафу (З. Куриляк) 80 ��

Організуємо вікторину на сайті: як оподатковують винагороди переможцям (З. Куриляк) 8� ��

Знижки та розпродажі: відмінності й тонкощі бухобліку (К. Медведенко) 86* �7

Наказ про надання знижок. Зразок (додаток до статті "Знижки та розпродажі:  
відмінності й тонкощі бухобліку")

86* www

Споживач повертає товар роздрібному торговцю: перевіряємо підстави, оформлюємо  
та обліковуємо (С. Кирилов)
• Споживач повертає якісний товар
• Споживач повертає неякісний товар
• Оформлюємо та здійснюємо повернення
• Облік повернень

86* �0

Заява про повернення коштів. Зразок (додаток до статті "Споживач повертає товар роздрібному 
торговцю: перевіряємо підстави, оформлюємо та обліковуємо") 

86* www

Акт про видачу коштів. Зразок (додаток до статті "Споживач повертає товар роздрібному 
торговцю: перевіряємо підстави, оформлюємо та обліковуємо")

86* www

Оплата готелю для найнятих за ЦпД: податкові наслідки (Т. Прощина) 88 ��

Організували розвозку працівників: чи треба визнавати додаткове благо (Т. Прощина) 88 ��

Наказ про вимушені заходи з організації доставки співробітників. Зразок  
(додаток до статті "Організували розвозку працівників: чи треба визнавати додаткове благо")

88 www

Місцеві вибори — 2015: оплачуємо працю членів виборчкомів та залучених спеціалістів 
(А. Король)

9� 9

Цивільно-правовий договір про виконання обов'язків члена виборчої комісії на місцевих виборах 
2015 року. Зразок (додаток до статті "Місцеві вибори — 2015: оплачуємо працю членів виборчкомів 
та залучених спеціалістів")

9� www

Заява про увільнення працівника від виконання службових обов'язків на час роботи у виборчій 
комісії. Зразок (додаток до статті "Місцеві вибори — 2015: оплачуємо працю членів виборчкомів  
та залучених спеціалістів")

9� www

Наказ про увільнення працівника від виконання службових обов'язків на час роботи у виборчій 
комісії. Зразок (додаток до статті "Місцеві вибори — 2015: оплачуємо працю членів виборчкомів  
та залучених спеціалістів")

9� www

Відрядження по Україні: вивчаємо облікові нюанси (В. Вишневецька) 95* �6

Закордонне відрядження: оподатковуємо понаднормові добові (З. Куриляк) 95* �8

Усе, що треба знати про добові (З. Куриляк)
• розмір добових: чи є межі
• Чи коригувати добові на вартість харчування в готелі чи транспорті
• Чи платять добові за дні хвороби у відрядженні
• Який розмір добових у день перетину кордону
• У які строки сплачувати податок на доходи

95* �0

Гарячі обіди для працівників: оформлення та облік (В. Нагорний)
• Документальне оформлення роздачі гарячих обідів
• Оподаткування безоплатного харчування

96 6

Облік та оподаткування гарячих обідів. Числові приклади (додаток до статті "Гарячі обіди для 
працівників: оформлення та облік")

96 www

Зимовий спецодяг для працівників: облік та оподаткування (р. Поліщук) 96 9

пОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ПДВ № стор.

Облік купівлі та видачі зимового спецодягу працівникам. Числовий приклад  
(додаток до статті "Зимовий спецодяг для працівників: облік та оподаткування")

96 www

помилка в розрахунку компенсації за невикористану відпустку під час звільнення: як виправити 
(О. Брусницина)

96 �5

Роздача візитівок, листівок та буклетів: облік та оподаткування (М. Кавин) 97 �0

Наказ щодо придбання та використання в господарській діяльності візитних карток та наказ щодо 
виготовлення та розповсюдження роздавального матеріалу. Зразки  
(додаток до статті "роздача візитівок, листівок та буклетів: облік та оподаткування")

97 www

Дегустація продукції під час проведення виставки: як організувати та обліковувати (З. Куриляк) 97 ��

Звіт про фактичні витрати на проведення дегустації кулінарної продукції та безкоштовної роздачі 
напоїв. Зразок (додаток до статті "Дегустація продукції під час проведення виставки:  
як організувати та обліковувати")

97 www

Акт списання безкоштовно розданої продукції та напоїв під час дегустації на виставці. Зразок 
(додаток до статті "Дегустація продукції під час проведення виставки: як організувати  
та обліковувати")

97 www

Відображення в обліку операцій із проведення на виставці дегустації продукції. Числовий приклад 
(додаток до статті "Дегустація продукції під час проведення виставки: як організувати  
та обліковувати")

97 www

Викуп і подальший продаж власних корпоративних прав: бухоблік та оподаткування 
(В. Прокопенко)
• Бухоблік викупу частки у своєму СК
• Оцінка викуплених часток на дату балансу
• Бухоблік подальшого продажу частки у своєму СК
• Податковий облік викупу та продажу частки у своєму СК

98 8

Купівля-продаж корпоративних прав інших підприємств: бухоблік та оподаткування (І. Заруба)
• Бухоблік купівлі та продажу неціннопаперових КП 
• Податковий облік продажу неціннопаперових КП
• Облік у підприємства, частку в СК якого продають

99 �0

працівника призвали на строкову військову службу: дії кадровика та бухгалтера (А. Король) 99 ��

Іноземець успадкував землю: які наслідки (А. Гоменюк) �0� �8

Використання роумінгу для власних потреб: податкові наслідки (М. Богач) �07 �9

помилки трирічної давнини з податку на доходи та ЄСВ: чи потрібно виправляти  
(Коментар до листа МГУ ДФС — ЦО з ОВП від 30.09.15 р. № 22474/10/28-10-06-11) (Т. Прощина)

�07 �7

Cередній заробіток призваним на військову службу: облік та оподаткування (А. Король) �08 �0

Компенсація заробітку мобілізованим: як повернути зайво сплачені податкові платежі 
(В. Циганенко)

�08 ��

Заповнення ф. № 1ДФ та Звіту з ЄСВ у разі проведення перерахунку податкових платежів  
за 2014 рік. приклад (додаток до статті "Компенсація заробітку мобілізованим: як повернути зайво 
сплачені податкові платежі")

�08 www

Як відображати у ф. № 1ДФ суму компенсації зарплати мобілізованого: думка фіскалів (додаток  
до статті "Компенсація заробітку мобілізованим: як повернути зайво сплачені податкові платежі")

�08 www

Нерезидент отримує спадщину від нерезидента на території України: що з пДФО ��0 ��

За відокремлені підрозділи платили пДФО за місцезнаходженням головного підприємства:  
яка відповідальність

��0 ��

Форма № 1ДФ: заповнюємо впевнено (І. Безсмертний)
• Часткова оплата послуг підприємця: як відобразити у ф. № 1ДФ
• Чи відображають переплату військового збору у ф. № 1ДФ

��0 �8

Закупівля рестораном сільгосппродуктів у населення: оформлення та облік (К. Медведенко) ��� �

подарунки до свят: оформлення, оподаткування, облік (Т. Прощина) ��� �

Наказ щодо закупівлі та видачі подарунків. Зразок (додаток до статті "Подарунки до свят: 
оформлення, оподаткування, облік")

��� www

Як обчислити податок на доходи під час продажу отриманого в подарунок інвестактиву 
(В. Нагорний)

��� �8

Чи має право на соцпільгу працівник-студент (Я. Федченко) ��� �9

Чи буде штраф за неутримання пДФО з виплат мобілізованому ��� ��

Медогляди працівників: організація та оподаткування (Т. Прощина) ��� ��

пОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ПДВ № стор.

профілактичні щеплення працівників: податково-бухгалтерські наслідки (В. Нагорний) ��� ��

путівки працівникам від підприємства: оподатковуємо правильно (О. Брусницина) ��� �5

Наказ про надання путівки. Зразок (додаток до статті "Путівки працівникам від підприємства: 
оподатковуємо правильно")

��� www

Допомога на оздоровлення: розрахунок й оподаткування (П. Маєвська)
• Документальне підґрунтя
• Визначення суми оздоровчих
• Оподаткування допомоги на оздоровлення
• Бухоблік оздоровчих виплат

��� �7

Абонемент у басейн від роботодавця: документування, облік, оподаткування (А. Король)
• Оренда басейних доріжок
• Придбання абонементів у басейн
• Компенсація вартості абонементів

��� �0

Актуальні питання тижня (І. Безсмертний)
• Як виправити помилковий податковий номер у формі № 1ДФ
• Матдопомога від профспілки: як оподатковувати
• Чи сплачувати податок на доходи та військовий збір з оплати гуртожитку за працівників

��5 �6

Операційна оренда: облік та оподаткування (Т. Михайлова) ��6* �

Ремонт орендованої у фізособи нерухомості: коли утримувати податок на доходи та військовий 
збір (В. Нагорний)

��6* �7

Оренда авто в працівника: документи, облік, податки (А. Гоменюк) ��6* ��

Довіреність на право укласти договір оренди автомобіля. Зразок  
(додаток до статті "Оренда авто в працівника: документи, облік, податки")

��6* www

Заплатили КАСКО за орендовану автівку: які наслідки (А. Гоменюк) ��6* �5

Оренда нерухомості у фізособи-нерезидента: податкові наслідки для орендаря (А. Гоменюк) ��6* 58

Доходу не виплатили, проте у ф. № 1ДФ показали як виплачений: виправляємо помилку 
(Н. Онищенко)

��7 �0

Українець отримує дивіденди з-за кордону: як їх обкласти пДФО (А. Ткачук) ��8 �8

Штраф за неправомірне заcтосування соцпільги: чи показувати у ф. № 1ДФ ��8 �7

Заповнення уточнюючої ф. № 1ДФ у разі неправомірного застосування податкової 
соцпільги. приклад (додаток до статті "Штраф за неправомірне заcтосування соцпільги:  
чи показувати у ф. № 1ДФ")

��8 www

працівник захворів у день звільнення: як оподатковувати лікарняні (М. Доценко) ��8 �8

Спадкування землі та паїв: підстави, оформлення, оподаткування (А. Король) ��9* �9

Як оподатковувати винагороду фізособі за договором суперфіцію (М. Мальцева) ��9* �7

працівник отримав безоплатно банківську картку: чи буде податок на доходи ��0 �

Як оподатковують і відображають у звітності дивіденди нерезидентів (Н. Онищенко) ��0 www

єДИНИЙ ПОДАТОК № стор.

Експорт товарів: коли визнавати дохід в обліку (Т. Михайлова) 6� �

Торгівля пивом на розлив: кастинг пройдуть не всі (П. Маєвська) 65 ��

Зустрічайте! Нові форми  декларацій із єдиного податку (Коментар до наказу Мінфіну України 
від 19.06.15 р. № 578) (А. Хусід)

68 ��

Оновлені книги у фізосіб-єдинників: поради щодо заповнення  
(Коментар до наказу Мінфіну України від 19.06.15 р. № 579) (А. Хусід)

68 ��

Заповнення Книги обліку доходів для фізосіб-єдинників (першої, другої та третьої груп) — 
неплатників пДВ та Книги обліку доходів і витрат для третьогрупників — платників пДВ. Зразок 
(додаток до коментаря "Оновлені книги у фізосіб-єдинників: поради щодо заповнення")

68 www

Туроператор продає свій турпродукт: що обкладати єдиним податком (О. Коваленко) 7� �0

Комунгосп: питання місяця (А. Юлін)
• Здаємо в оренду комунмайно: що з ПДВ
• Чи може ЖЕК стягнути з боржників, окрім суми боргу, ще 3% річних та інфляційні
• У якому випадку комунпідприємство вважається платником земподатку
• Чи може приватний ЖЕК бути на єдиному податку
• Заощадили бюджетні кошти: як ними розпорядитись

7� �8

пОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ПДВ № стор.

Коли востаннє подавати прибуткову деку в разі переходу на єдиний податок 75* ��

Чи бути єдинником тому, хто видобуває корисні копалини 75* ��

Чи вважати єдиннику доходом компенсації за рішенням суду 75* ��

Чи буде вартість надлишків товарів оподатковуваним доходом єдинника 75* �5

Чи сплачують єдинники орендну плату за комунальні та державні землі 75* �6

Єдинник ІV групи використовує неоформлену земельну ділянку: чи платити за неї податок 75* �6

Чи застосовувати єдиннику додатковий коефіцієнт до нормативно-грошової оцінки ріллі 75* �7

Чи може єдинник 4 групи протягом року перейти в іншу групу або на загальну систему 75* �7

Чи потрапляють до розрахунку частки сільгоспвиробництва відсотки за депозитом та фіндопомога 75* �8

Замовник послуг фізособа, а сплачує юрособа: чи можна працювати у ІІ групі 75* �9

Коли подавати заяву на єдиний податок новоспеченим підприємцям 75* �9

Чи пустять одразу після держреєстрації на пДВшну ставку єдиного податку (А. Хусід) 76 �9

У єдинника 4 групи анульовано реєстрацію: які наслідки для підприємства (Н. Волошина) 78 �6

Вексель і єдинник: чи сумісні вони (А. Хусід) 8� �7

Лист ДФСУ "Щодо вексельних розрахунків підприємців-єдинників" від 04.06.15 р. № 5267/Д/99-99-
17-02-02-14 (додаток до статті "Вексель і єдинник: чи сумісні вони") 

8� www

постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 17.06.14 р. у справі 
№ 820/10434/13-а (додаток до статті "Вексель і єдинник: чи сумісні вони")

8� www

Як сплачувати єдиний податок при анулюванні реєстрації в четвертій групі (А. Хусід) 8� 6

Чи сплачують єдинники IV групи авансовий внесок під час виплати держдивідендів  
(Коментар до листа ДФСУ від 16.07.15 р. № 25910/7/99-99-15-02-01-17) (Т. Шустваль)

8� �5

Знижки та розпродажі: відмінності й тонкощі бухобліку (К. Медведенко) 86* �7

Наказ про надання знижок. Зразок (додаток до статті "Знижки та розпродажі:  
відмінності й тонкощі бухобліку")

86* www

продаж товарів у розстрочку: документування та облік (П. Маєвська) 86* 5�

Особливості обкладення єдиним податком доходів експедиторів (А. Хусід) 88* 6�

Єдинник змінив місце проживання: кому повідомляти та куди сплачувати податки (А. Хусід) 89 �5

Єдинник надає додаткові послуги в готелі: скільки потрібно КВЕД (К. Медведенко) 9� �0

З якої дати новоспеченого підприємця вважають єдинником (А. Хусід) 9� ��

Нова форма декларації єдинника: складаємо правильно (А. Хусід) 96 �7

Участь у виставці або ярмарку: вирішуємо організаційні питання (О. Тростян)
• Ухвалення рішення про участь
• Умови для торгівлі пивом на заході
• розрахунки з покупцями
• Перереєстрація ррО
• Переоформлення ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями
• Внесення змін до реєстру платників єдиного податку

97 �6

Лист ДФСУ "Щодо відмови у реєстрації платником єдиного податку четвертої групи"  
від 28.09.15 р. № 9016/п/99-99-15-03-01-14 (Витяг) (Коментар редакції: Контролери відмовили 
сільгосппідприємству в переході на єдиний податок)

97 �9

Як єдиннику оподатковувати доходи від продажу корпоративних прав (А. Хусід) 98 ��

Єдинник отримав дохід: коли вносити запис до Книги (А. Хусід) 99 �5

Чи можна єдиннику одержати гроші за векселем, що надійшов на загальній системі (Т. Михайлова) �0� �9

Єдинник продає легковий автомобіль: які податкові наслідки (А. Хусід) �0� �0

Лист ДФСУ від 12.08.15 р. № 17056/6/99-99-15-03-01-15  
(додаток до статті "єдинник продає легковий автомобіль: які податкові наслідки")

�0� www

Чи може єдинник погасити вексель, виданий на загальній системі (Т. Михайлова) �0� ��

Купівля інвалюти: порядок та облік (Т. Михайлова) �06* �7

продаж інвалюти за дорученням клієнта: процедура та облік (Т. Михайлова) �06* �0

ЄДИНИЙ пОДАТОК № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ПДВ № стор.

Інвалютні операції: визначаємо оподатковуваний дохід у єдинника (А. Хусід)
• Надходження інвалюти за експортними операціями
• Визначаємо доходи від продажу інвалюти
• Доходи від позитивних курсових різниць

�06* 58

Чи враховують у доходах єдинника зняту банком комісію (А. Хусід) ��� 9

Чи включають відшкодування збитків у доходи єдинників (А. Хусід) ��� ��

Як підприємцю перейти на загальну систему за власним бажанням (П. Маєвська) ��� �0

13 причин примусового розставання зі спрощенкою (р. Поліщук) ��� ��

Як підприємцю відображати продажі товарів у перехідний період (Н. Волошина) ��� �5

перехідне придбання товарів: чи будуть витрати та податковий кредит (Н. Волошина) ��� �6

Як відображати послуги, якщо частину авансу за них загальносистемник отримав на спрощенці  
(Н. Волошина)

��� �7

підприємство розпрощалося зі спрощенкою: як оподатковувати перехідні продажі (А. Хусід) ��� �9

Як учорашньому єдиннику налагодити облік ОЗ (Д. Ковальов) ��� ��

Дивідендні аванси: правила для юросіб-єдинників (А. Юлін)
• Чи платити єдиннику дивідендні аванси
• Чи звітувати про дивідендні аванси
• Як оподатковують дивіденди

��� �5

Форс-мажор у діяльності сільгосппідприємств (С. Стадник)
• Що таке форс-мажор
• Документальне оформлення
• єдиний податок для платників IV групи

��� �0

На що звернути увагу орендодавцю на єдиному податку (А. Хусід) ��6* �5

Як єдиннику оподатковувати доходи у вигляді гранту обладнанням (М. Колесник) ��0 �8

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК № стор.

Чи потрібні акцизні марки в разі торгівлі пивом (П. Маєвська) 6� ��

Акцизний податок: чи фіксувати його в КОРО 75* �5

Акцизний податок: чи треба відображати у фіскальному чеку 75* �7

Усе про роздрібний акциз: платники, облік, звітність (П. Маєвська) 86* �8

продаж пива підприємцю відобразили в чеку з 5%-вим акцизом: облікові наслідки (Т. Михайлова) 86* 5�

послуга кальянокуріння: релакс із присмаком 5-відсоткового акцизу (П. Маєвська)
• Чи є кафе платником роздрібного акцизу в разі надання послуг кальянокуріння
• Чи може кафе надавати послуги з куріння кальяну
• Чи треба під час надання послуги кальянокуріння орієнтуватися на МрЦ

�0� �0

Чи обкладають роздрібним акцизом продаж стисненого природного газу (Д. Петрига) �0� �0

Чи подають роздрібні торговці тютюном звіти за формами № 1-От та № 3-РС (Т. Михайлова) �0� ��

Торговельні точки в різних районах міста: куди платити за алколіцензію та роздрібний акциз 
(Т. Михайлова)

�0� ��

Як продавцю алкоголю знятися з обліку як платнику роздрібного акцизу (Коментар до листа ДФСУ 
від 17.11.15 р. № 10710/О/99-99-21-05-14) (П. Маєвська)

��� �8

Чи звітувати з роздрібного акцизу при припиненні продажу пива (Коментар до листа ДФСУ 
від 17.11.15 р. № 10710/О/99-99-21-05-14) (П. Маєвська)

��� �9

передача електроенергії субспоживачу: чи сплачується акцизний податок (В. Полянська) ��8 ��

єДИНИЙ ВНЕСОК  № стор.

Інвалід працює на умовах неповної зайнятості: заповнюємо Звіт із ЄСВ (А. Король) 6� 7

Заповнення таблиці 6 Звіту з ЄСВ. приклад (додаток до статті "Інвалід працює на умовах неповної 
зайнятості: заповнюємо Звіт із єСВ")

6� www

перехідні декретні: як урахувати для понижувального коефіцієнта (Т. Прощина) 6� 8

Квартальна премія звільненому працівнику: як показати у Звіті із ЄСВ (Т. Прощина) 6� 9

Зарплата сумісника менше мінімалки: показуємо в ЄСВ-звіті (А. Король) 65 6

Заповнення Звіту з ЄСВ щодо сумісника. Числовий приклад (додаток до статті "Зарплата сумісника 
менше мінімалки: показуємо в єСВ-звіті")

65 www

ЄДИНИЙ пОДАТОК № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ПДВ № стор.

Відрядник не виконав місячної норми: чи донараховувати єдиний внесок до мінзарплати 
(Т. Прощина)

65 7

Додатковий листок по вагітності та пологах: як донарахувати єдиний внесок (Т. Прощина) 65 7

Обчислення єдиного внеску та відображення відповідних даних у Звіті з ЄСВ. Числовий приклад 
(додаток до статті "Додатковий листок по вагітності та пологах: як донарахувати єдиний внесок")

65 www

Єдиний внесок вказали без урахування коефіцієнта: чи буде штраф і як виправити (Т. Прощина) 65 8

В обліку все правильно, а у Звіті з ЄСВ помилкові цифри: як виправити (М. Доценко) 65 �0

переможцям спортзмагань видано призи: чи утримувати податки (М. Доценко) 68 ��

Чи платять єдиний внесок із винагороди фізособі-нерезиденту за цивільно-правовим договором 75* ��

Чи нараховують єдиний внесок на безкоштовні путівки працівникам 75* ��

Не скористалися понижувальним коефіцієнтом: чи можна зробити перерахунок ЄСВ за попередні 
місяці

75* ��

працівника мобілізували посеред місяця: як рахувати єдиний внесок 75* ��

Голова профспілки використовує з робочою метою особисте авто: компенсуємо витрати 
(М. Компанієць)

78 ��

Сплата ЄСВ та земельного податку в зоні АТО: роз'яснення податківців (Коментар до листа 
Державної фіскальної служби України від 18.06.15 р. № 5837/М/99-99-17-02-02-14) (Г. Сазонов)

8� ��

помилково нарахували єдиний внесок за мінімалкою: як виправити (А. Гоменюк) 8� ��

Недонарахували єдиний внесок до мінзарплати: яка відповідальність  
(Коментар до листа ДФСУ від 18.06.15 р. № 22001/7/99-99-17-03-01-17) (Т. Прощина)

87 �9

Дохід після звільнення або у відпустці по догляду: чи нараховувати ЄСВ із мінімалки  
(Коментар до листа ДФСУ від 31.03.15 р. № 6667/6/99-99-17-03-01-15) (Т. Прощина)

87 �0

Звіт із ЄСВ: відповідаємо на актуальні запитання (В. Боршовська)
• На підприємстві немає найманих працівників: чи треба подавати Звіт із єСВ
• Звільнення в останній день відпустки по догляду за дитиною до трьох років: що у Звіті з єСВ
• Працівниця пішла у відпустку по догляду за дитиною: чи можна не подавати Звіт із єСВ
• Не внесли відомостей про працівника до таблиці 5 Звіту з єСВ: як виправити

89 �0

У Звіті з ЄСВ не відобразили мінзарплатного донарахування: як виправити (Т. Прощина) 90 9

Як зміна прізвища після заміжжя впливає на заповнення Звіту з ЄСВ (В. Боршовська) 90 �0

Декретницю не вказали в таблиці 5 Звіту з ЄСВ: що робити (В. Боршовська) 90 �0

Як у Звіті з ЄСВ відображають компенсацію за невикористану відпустку (В. Боршовська) 90 ��

Виплата премії після звільнення працівника: обчислюємо єдиний внесок та відображаємо  
у Звіті з ЄСВ (В. Боршовська)

90 www

Донарахування до мінзарплати за минулі періоди: як показати у Звіті з ЄСВ  
(Коментар до листа ПФУ від 21.08.15 р. № 39425/05-10) (Т. Прощина)

90 ��

Місцеві вибори — 2015: оплачуємо працю членів виборчкомів та залучених спеціалістів 
(А. Король)

9� 9

Цивільно-правовий договір про виконання обов'язків члена виборчої комісії на місцевих виборах 
2015 року. Зразок (додаток до статті "Місцеві вибори — 2015: оплачуємо працю членів виборчкомів 
та залучених спеціалістів")

9� www

Заява про увільнення працівника від виконання службових обов'язків на час роботи у виборчій 
комісії. Зразок (додаток до статті "Місцеві вибори — 2015: оплачуємо працю членів виборчкомів  
та залучених спеціалістів")

9� www

Наказ про увільнення працівника від виконання службових обов'язків на час роботи у виборчій 
комісії. Зразок (додаток до статті "Місцеві вибори — 2015: оплачуємо працю членів виборчкомів  
та залучених спеціалістів")

9� www

ЄСВ сплачено, у квитанції — помилка: чи правомірний штраф (В. Сова) 9� ��

Донараховано ЄСВ до мінзарплати: чи є право на зниження ставки (Т. Прощина) 9� �7

Чи застосовувати понижуючий коефіцієнт щодо донарахування до мінзарплати (А. Король) 9� �8

З якої дати діє новий прожитковий мінімум для нарахування ЄСВ (Т. Прощина) 9� �0

ЄДИНИЙ ВНЕСОК № стор.
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КАТАЛОг

ПДВ № стор.

Службове відрядження: незмінні правила (Т. Нижник)
• Що таке відрядження та кого дозволено/заборонено туди скеровувати
• Відрядження чи роз'їзний характер роботи
• Чи є обмеження щодо строків відрядження 
• Чи утримувати з добових військовий збір та єСВ 
• Чи відшкодовують витрати, якщо документи втрачено
• Чи зберігають за відрядженими посаду та зарплату
• Чи виходити на роботу в день вибуття-прибуття з відрядження
• Чи діє готівкове обмеження у відрядженні

95* �

Відрядження по Україні: вивчаємо облікові нюанси (В. Вишневецька) 95* �6

Закордонне відрядження: оподатковуємо понаднормові добові (З. Куриляк) 95* �8

Гарячі обіди для працівників: оформлення та облік (В. Нагорний)
• Документальне оформлення роздачі гарячих обідів
• Оподаткування безоплатного харчування

96 6

Облік та оподаткування гарячих обідів. Числові приклади (додаток до статті "Гарячі обіди для 
працівників: оформлення та облік")

96 www

Зимовий спецодяг для працівників: облік та оподаткування (р. Поліщук) 96 9

Облік купівлі та видачі зимового спецодягу працівникам. Числовий приклад (додаток до 
статті "Зимовий спецодяг для працівників: облік та оподаткування")

96 www

Виправлення помилок у Звіті з ЄСВ: від теорії до практики (В. Боршовська) 99 �7

працівника призвали на строкову військову службу: дії кадровика та бухгалтера (А. Король) 99 ��

Чи можливий зворотний розрахунок зниженої ставки єдиного внеску (Т. Прощина) �0� �9

Сумісник у філіях однієї юрособи: як обчислювати єдиний внесок (Т. Прощина) �0� �0

Страхування працівників: коли можна не згадувати про ЄСВ (Коментар до листа ДФСУ  
від 04.09.15 р. № 18884/6/99-99-17-03-03-15) (В. Нагорний)

�0� ��

Чи можна застосовувати понижуючий коефіцієнт із ЄСВ при виплаті авансу (В. Нагорний) �05 �5

Робота на умовах неповного робочого часу: чи можна застосовувати понижуючий коефіцієнт 
(Т. Прощина)

�05 �6

Використання роумінгу для власних потреб: податкові наслідки (М. Богач) �07 �9

помилки трирічної давнини з податку на доходи та ЄСВ: чи потрібно виправляти (Коментар до 
листа МГУ ДФС — ЦО з ОВП від 30.09.15 р. № 22474/10/28-10-06-11) (Т. Прощина)

�07 �7

Компенсація заробітку мобілізованим: як повернути зайво сплачені податкові платежі 
(В. Циганенко)

�08 ��

Заповнення ф. № 1ДФ та Звіту з ЄСВ у разі проведення перерахунку податкових платежів за 
2014 рік. приклад (додаток до статті "Компенсація заробітку мобілізованим: як повернути зайво 
сплачені податкові платежі")

�08 www

Як відображати у ф. № 1ДФ суму компенсації зарплати
мобілізованого: думка фіскалів (додаток до статті "Компенсація заробітку мобілізованим: 
як повернути зайво сплачені податкові платежі")

�08 www

подарунки до свят: оформлення, оподаткування, облік (Т. Прощина) ��� �

Наказ щодо закупівлі та видачі подарунків. Зразок (додаток до статті "Подарунки до свят: 
оформлення, оподаткування, облік")

��� www

Як у Звіті з ЄСВ відображати виплати мобілізованим ��� ��

Медогляди працівників: організація та оподаткування (Т. Прощина) ��� ��

путівки працівникам від підприємства: оподатковуємо правильно (О. Брусницина) ��� �5

Наказ про надання путівки. Зразок (додаток до статті "Путівки працівникам від підприємства: 
оподатковуємо правильно")

��� www

Допомога на оздоровлення: розрахунок й оподаткування (П. Маєвська)
• Документальне підґрунтя
• Визначення суми оздоровчих
• Оподаткування допомоги на оздоровлення
• Бухоблік оздоровчих виплат

��� �7

Оренда авто в працівника: документи, облік, податки (А. Гоменюк) ��6* ��

Довіреність на право укласти договір оренди автомобіля. Зразок (додаток до статті  
"Оренда авто в працівника: документи, облік, податки")

��6* www

ЄДИНИЙ ВНЕСОК № стор.



d
o
d
at
o
k.
vo
b
u
.c
o
m
.u
a

�� ��

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ПДВ № стор.

Заплатили КАСКО за орендовану автівку: які наслідки (А. Гоменюк) ��6* �5

Для зниження ставки ЄСВ урахували працівників-інвалідів: чи є в цьому помилка (Т. Прощина) ��7 www

Що вважають повторним порушенням для штрафу за затримку Звіту з ЄСВ ��8 �5

працівник захворів у день звільнення: як оподатковувати лікарняні (М. Доценко) ��8 �8

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛю ТА ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ № стор.

Змінився вид використання землі: чи обов'язковий проект землеустрою (А. Король) 65 �8

Земельний податок: за якими ставками сплачувати у 2015 році (Т. Михайлова) 68 �0

Реєстрація прав на землю: рекомендації від Мін'юсту (Коментар до листа Мін'юсту України 
від 02.04.15 р. № 13-32/114) (А. Король)

7� 9

Нова декларація із земельного податку: алгоритм заповнення (Коментар до форми 
Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні 
ділянки державної або комунальної власності), затвердженої наказом Мінфіну України 
від 16.06.15 р. № 560) (А. Король)

7� ��

Комунгосп: питання місяця (А. Юлін)
• Здаємо в оренду комунмайно: що з ПДВ
• Чи може ЖЕК стягнути з боржників, окрім суми боргу, ще 3% річних та інфляційні
• У якому випадку комунпідприємство вважається платником земподатку
• Чи може приватний ЖЕК бути на єдиному податку
• Заощадили бюджетні кошти: як ними розпорядитись

7� �8

Чи сплачують єдинники орендну плату за комунальні та державні землі 75* �6

Чи платити підприємцю-єдиннику земподаток, передаючи ділянку в оренду 75* 57

Чи платити земподаток за ділянку  фізособи, використовувану в підприємницькій діяльності 75* 57

Чи платити земподаток власникам кіосків та яток 75* 58

Діяльність припинено: що із земподатком 75* 59

Коли орендар землі повинен починати платити за неї 75* 59

Чи застосовувати ставки земподатку, затверджені у 2015 році 75* 6�

За якими ставками платити земподаток 75* 6�

Спори, пов'язані з нерухомістю та землею: судова практика (В. Вишиваний)
• Які наслідки користування комунальною землею без документів
• Оренда землі: чи обов'язкова нормативна грошова оцінка
• Чи можна отримати у власність землі в межах прибережних захисних смуг

80 �8

Сплата ЄСВ та земельного податку в зоні АТО: роз'яснення податківців (Коментар до листа 
Державної фіскальної служби України від 18.06.15 р. № 5837/М/99-99-17-02-02-14) (Г. Сазонов)

8� ��

практика Верховного Суду: найцікавіше в липневих рішеннях (Б. Свіржський)
• Що вважати офіційним документом, щодо якого вчинили службове підроблення
• Витребування майна із чужого незаконного володіння від добросовісного набувача
• Передача в приватну власність ділянок у залізничній смузі відведення
• Отримання згоди профспілки на звільнення працівника
• Сплата фізособою земельного податку за ділянку під багатоповерхівкою
• розгляд справ щодо приватизації майна шляхом викупу

8� �7

Купівля та оренда землі: куди включати витрати на нотаріальне посвідчення (Я. Могульська) 8� ��

Чи можна розраховуватися за оренду землі роботами або послугами (Коментар до листа 
Держгеокадастру України від 29.07.15 р. № ДС-4-28-0.22-7102/23-15) (В. Кобилянський)

85 �0

Міська влада не подовжує оренду ділянки: чи платити за землю (А. Король) 9� ��

Іноземець успадкував землю: які наслідки (А. Гоменюк) �0� �8

Держземля в суборенді: які податки сплачувати (С. Стадник) �0� �8

Нежитлове приміщення в багатоповерхівці: чи платити за землю (А. Король) ��� �0

Купівля-продаж та міна землі: юридична бездоганність (Б. Свіржський)
• Істина в деталях: зміст договору продажу землі
• Танці з паперами: оформлюємо купівлю-продаж ділянки
• Купівля державної чи комунальної землі: дотримуйтеся процедури
• Продаж сільгоспземлі: хоч бачить око, та зуб тимчасово не йме
• Ти — мені, я — тобі: договір міни земельної ділянки

��9* �

ЄДИНИЙ ВНЕСОК № стор.
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ПДВ № стор.

Особливості проведення та оформлення земельних торгів (О. Трегубова)
• Коли земельних торгів не уникнути
• Процедура проведення торгів: вимоги закону та наслідки їх недотримання
• Підготовка до проведення торгів
• Проведення торгів
• Установлення результатів торгів та їхнє оформлення
• Оприлюднення результатів торгів

��9* 8

постійне користування землею: власність без розпорядження
(Б. Свіржський)
• У чому суть постійного користування ділянкою
• Хто може мати землю на праві постійного користування
• Припинення права постійного користування ділянкою
• Право на ділянки під багатоквартирними будинками
• Коли час переоформити право користування ділянкою

��9* ��

право постійного користування земділянкою: секрети бухобліку (р. Поліщук) ��9* �5

Бухоблік права постійного користування земділянкою. Числовий приклад (додаток до 
статті "Право постійного користування земділянкою: секрети бухобліку")

��9* www

Земля та майнові права на неї: чи можна внести до статутного капіталу госптовариства 
(О. Лавренова)

��9* �7

Спадкування землі та паїв: підстави, оформлення, оподаткування (А. Король) ��9* �9

Сервітут і суперфіцій: некласичні способи користування чужою землею (Б. Свіржський)
• Правова суть сервітуту та суперфіцію земельної ділянки
• Платність і безоплатність прав на чуже майно
• Установлення сервітуту та суперфіцію
• Чи можна передати сервітут і суперфіцій третім особам
• Припинення сервітуту та суперфіцію
• Подальша доля збудованого за суперфіцієм

��9* ��

Як оподатковувати винагороду фізособі за договором суперфіцію (М. Мальцева) ��9* �7

присвоєння та визначення кадастрового номера земельної ділянки (В. Кобилянський)
• Для чого земельній ділянці кадастровий номер
• "Стандартна" поява кадастрових номерів
• "Старі" кадастрові номери
• Ділянка є, кадастрового номера немає

��9* �8

Бути чи не бути: що робити з держактами на землю (О. романов)
• Держакти пішли — що взамін
• Як діяти, якщо немає кадастрового номера ділянки
• За "червоними" держактами ділянками можна постійно користуватися без держреєстрації
• Чи можливо виправити помилки, допущені в держакті

��9* ��

Цільове призначення земельної ділянки: коли та як його можна змінити (Г. Сазонов) ��9* �6

Як оформити будівництво об'єкта на земельній ділянці директора (І. Гаврилов) ��9* �9

Земельні права: теорія і практика захисту (Б. Свіржський)
• Підстави захисту прав власності та користування земділянками
• Боротьба із самовільно зайнятими ділянками
• Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
• Держнагляд за дотриманням земельного законодавства
• Відповідальність за порушення земельного законодавства

��9* �0

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК № стор.

Чи подавати звітність з екоподатку, якщо не було забруднень �07 �0

РЕСУРСНІ ПЛАТЕЖІ № стор.

Отримуємо дозвіл на спецводокористування: які документи подавати (Б. Свіржський) 68 �6

Рентна плата за воду: як не сплачувати за подвійним тарифом �07 �0

Хто платить рентну плату за спецводокористування в орендованому приміщенні (А. Юлін) ��6* 5�

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК № стор.

Транспортний податок із фізосіб: як розрахувати правильно (С. Фелінський) 6� �0

пЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ № стор.
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ПДВ № стор.

переможцям спортзмагань видано призи: чи утримувати податки (М. Доценко) 68 ��

Голова профспілки використовує з робочою метою особисте авто: компенсуємо витрати 
(М. Компанієць)

78 ��

Організуємо вікторину на сайті: як оподатковують винагороди переможцям (З. Куриляк) 8� ��

Місцеві вибори — 2015: оплачуємо працю членів виборчкомів та залучених спеціалістів 
(А. Король)

9� 9

Цивільно-правовий договір про виконання обов'язків члена виборчої комісії на місцевих виборах 
2015 року. Зразок (додаток до статті "Місцеві вибори — 2015: оплачуємо працю членів виборчкомів 
та залучених спеціалістів")

9� www

Заява про увільнення працівника від виконання службових обов'язків на час роботи у виборчій 
комісії. Зразок (додаток до статті "Місцеві вибори — 2015: оплачуємо працю членів виборчкомів та 
залучених спеціалістів")

9� www

Наказ про увільнення працівника від виконання службових обов'язків на час роботи у виборчій 
комісії. Зразок (додаток до статті "Місцеві вибори — 2015: оплачуємо працю членів виборчкомів та 
залучених спеціалістів")

9� www

 Службове відрядження: незмінні правила (Т. Нижник)
• Що таке відрядження та кого дозволено/заборонено туди скеровувати
• Відрядження чи роз'їзний характер роботи
• Чи є обмеження щодо строків відрядження 
• Чи утримувати з добових військовий збір та єСВ 
• Чи відшкодовують витрати, якщо документи втрачено
• Чи зберігають за відрядженими посаду та зарплату
• Чи виходити на роботу в день вибуття-прибуття з відрядження
• Чи діє готівкове обмеження у відрядженні

95* �

Відрядження по Україні: вивчаємо облікові нюанси (В. Вишневецька) 95* �6

Закордонне відрядження: оподатковуємо понаднормові добові (З. Куриляк) 95* �8

Гарячі обіди для працівників: оформлення та облік (В. Нагорний)
• Документальне оформлення роздачі гарячих обідів
• Оподаткування безоплатного харчування

96 6

Облік та оподаткування гарячих обідів. Числові приклади (додаток до статті "Гарячі обіди для 
працівників: оформлення та облік")

96 www

Зимовий спецодяг для працівників: облік та оподаткування (р. Поліщук) 96 9

Облік купівлі та видачі зимового спецодягу працівникам. Числовий приклад (додаток до 
статті "Зимовий спецодяг для працівників: облік та оподаткування")

96 www

Дегустація продукції під час проведення виставки: як організувати та обліковувати (З. Куриляк) 97 ��

Звіт про фактичні витрати на проведення дегустації кулінарної продукції та безкоштовної 
роздачі напоїв. Зразок (додаток до статті "Дегустація продукції під час проведення виставки: як 
організувати та обліковувати")

97 www

Акт списання безкоштовно розданої продукції та напоїв під час дегустації на виставці. Зразок 
(додаток до статті "Дегустація продукції під час проведення виставки: як організувати та 
обліковувати")

97 www

Відображення в обліку операцій із проведення на виставці дегустації продукції. Числовий 
приклад (додаток до статті "Дегустація продукції під час проведення виставки: як організувати та 
обліковувати")

97 www

Викуп і подальший продаж власних корпоративних прав: бухоблік та оподаткування 
(В. Прокопенко)
• Бухоблік викупу частки у своєму СК
• Оцінка викуплених часток на дату балансу
• Бухоблік подальшого продажу частки у своєму СК
• Податковий облік викупу та продажу частки у своєму СК

98 8

Купівля-продаж корпоративних прав інших підприємств: бухоблік та оподаткування (І. Заруба)
• Бухоблік купівлі та продажу неціннопаперових КП 
• Податковий облік продажу неціннопаперових КП
• Облік у підприємства, частку в СК якого продають

99 �0

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР № стор.ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР № стор.

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР № стор.
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працівника призвали на строкову військову службу: дії кадровика та бухгалтера (А. Король) 99 ��

Іноземець успадкував землю: які наслідки (А. Гоменюк) �0� �8

Використання роумінгу для власних потреб: податкові наслідки (М. Богач) �07 �9

Компенсація заробітку мобілізованим: як повернути зайво сплачені податкові платежі 
(В. Циганенко)

�08 ��

Заповнення ф. № 1ДФ та Звіту з ЄСВ у разі проведення перерахунку податкових платежів за 
2014 рік. приклад (додаток до статті "Компенсація заробітку мобілізованим: як повернути зайво 
сплачені податкові платежі")

�08 www

Як відображати у ф. № 1ДФ суму компенсації зарплати
мобілізованого: думка фіскалів (додаток до статті "Компенсація заробітку мобілізованим: 
як повернути зайво сплачені податкові платежі")

�08 www

подарунки до свят: оформлення, оподаткування, облік (Т. Прощина) ��� �

Наказ щодо закупівлі та видачі подарунків. Зразок (додаток до статті "Подарунки до свят: 
оформлення, оподаткування, облік")

��� www

Медогляди працівників: організація та оподаткування (Т. Прощина) ��� ��

путівки працівникам від підприємства: оподатковуємо правильно (О. Брусницина) ��� �5

Наказ про надання путівки. Зразок (додаток до статті "Путівки працівникам від підприємства: 
оподатковуємо правильно")

��� www

Допомога на оздоровлення: розрахунок й оподаткування (П. Маєвська)
• Документальне підґрунтя
• Визначення суми оздоровчих
• Оподаткування допомоги на оздоровлення
• Бухоблік оздоровчих виплат

��� �7

Операційна оренда: облік та оподаткування (Т. Михайлова) ��6* �

Ремонт орендованої у фізособи нерухомості: коли утримувати податок на доходи та військовий 
збір (В. Нагорний)

��6* �7

Оренда авто в працівника: документи, облік, податки (А. Гоменюк) ��6* ��

Довіреність на право укласти договір оренди автомобіля. Зразок (додаток до статті "Оренда авто в 
працівника: документи, облік, податки")

��6* www

Заплатили КАСКО за орендовану автівку: які наслідки (А. Гоменюк) ��6* �5

Оренда нерухомості у фізособи-нерезидента: податкові наслідки для орендаря (А. Гоменюк) ��6* 58

Дивіденди фізособі з-за кордону: що в обкладенні військовим збором (О. рижикова) ��8 ��

працівник захворів у день звільнення: як оподатковувати лікарняні (М. Доценко) ��8 �8

Спадкування землі та паїв: підстави, оформлення, оподаткування (А. Король) ��9* �9

Як оподатковувати винагороду фізособі за договором суперфіцію (М. Мальцева) ��9* �7

ЛІЦЕНЗУВАННЯ № стор.

У яких випадках потрібно переоформити ліцензію (Коментар до листа Державної регуляторної 
служби України від 16.07.15 р. № 5223) (В. Вишиваний)

76 ��

Коли автоперевізнику потрібна ліцензія (Г. Сазонов) 88* �

Участь у виставці або ярмарку: вирішуємо організаційні питання (О. Тростян)
• Ухвалення рішення про участь
• Умови для торгівлі пивом на заході
• розрахунки з покупцями
• Перереєстрація ррО
• Переоформлення ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями
• Внесення змін до реєстру платників єдиного податку

97 �6

Чи переоформляти чинну строкову будліцензію на безстрокову (В. Вишиваний) �0� �6

Ліцензія не на бланку єдиного зразка: чи можна торгувати алкоголем ��5 �0

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР № стор.
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Експорт товарів: коли визнавати дохід в обліку (Т. Михайлова) 6� �

Зарплата охоронників: обчислюємо та обліковуємо (Т. Прощина) 6� 6

Договір пайового будівництва: облік у пайовика та замовника (К. Медведенко) 6� �7

підприємство вносить основні засоби до статутного капіталу ТОВ: наслідки в бухобліку (І. Чалий) 6� 8

Облік переробки зерна на власному млині сільгосппідприємства (М. Вербівська) 6� �6

Звіт про переробку продукції. Зразок (додаток до статті "Облік переробки зерна на власному 
млині сільгосппідприємства")

6� www

помольна квитанція. Зразок (додаток до статті "Облік переробки зерна на власному млині 
сільгосппідприємства")

6� www

Безоплатно передаємо товар неприбутковій організації: податково-прибутковий облік (А. Юлін) 6� �0

Частку в статкапіталі продали зі збитком: чи коригувати бухфінрезультат (І. Заруба) 6� �0

Як ураховувати виробничі витрати в міжопалювальний період (А. Юлін) 6� ��

продаж основних засобів: особливості обліку (Т. Шустваль) 6� 7

продаж інвестиційної нерухомості: на яку дату визнавати дохід (І. Чалий) 65 �

Будівництво фортифікаційних споруд: облік передконтрактних витрат (І. Чалий) 66 ��

Корективи до бухгалтерських нормативів: пДВ-рахунок, спрощена фінзвітність, п(С)БО 7 
(Коментар до наказу Мінфіну України від 18.06.15 р. № 573) (Т. Шустваль)

66 �5

Бухоблік надходження та обов'язкового продажу
інвалютної виручки з розподільчого рахунку. Числовий приклад (додаток до коментаря "Корективи 
до бухгалтерських нормативів: ПДВ-рахунок, спрощена фінзвітність, П(С)БО 7")

66 www

Ломбард реалізує заставлене майно: відображаємо в обліку (Т. Лісіца) 66 �6

Облік продажу ломбардом об'єкта застави. Числовий приклад (додаток до статті "Ломбард 
реалізує заставлене майно: відображаємо в обліку")

66 www

Бухоблік заміни старого комп'ютера (І. Заруба) 66 ��

Як обліковувати витрати на створення некомерційного сайта (О. рижикова) 69 �0

Облік інвестнерухомості: з якою періодичністю визначати справедливу вартість (І. Чалий) 7� ��

Чи можна нараховувати податкову амортизацію на основні засоби, що перебувають на капремонті 
чи консервації (В. Прокопенко)

7� �

Орендар достроково розриває договір оренди: відображаємо в обліку гарантійний платіж 
(Н. Волошина)

7� 9

Як у фінзвітності відобразити продаж основного засобу (О. рижикова) 7� �0

Роботи з рекультивації земель: чи можна віднести їх вартість до витрат (О. рижикова) 7� �0

За якою вартістю (фактурною чи митною) оприбутковують імпортні товари (О. рижикова) 7� ��

Чи враховують пДВ під час визначення справедливої вартості (І. Чалий) 76 6

підприємству подарували талони на бензин: як оприбуткувати та визнати дохід (І. Заруба) 76 8

Імпортні товари: як визначити первісну вартість (В. Карпова) 77 �0

Голова профспілки використовує з робочою метою особисте авто: компенсуємо витрати 
(М. Компанієць)

78 ��

Як у бухобліку списати нереалізовану продукцію (Ю. Ульман) 78 ��

Штраф та пеня за заниження податку: чи потрібно коригувати бухфінрезультат (І. Заруба) 80 6

переоцінка запасів: вивчаємо облікові нюанси (І. Чалий) 8� 5

Сезонне виробництво: особливості бухобліку (І. Чалий) 8� 8

первісна вартість імпортних товарів: ураховуємо транспортні та інші витрати (В. Карпова)
• Транспортно-заготівельні витрати
• Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням товарів

8� �9

передаємо гроші на оборону країни: облік та оподаткування (І. Заруба) 8� �

Бенкет-фуршет: особливості обліку (С. Пушкар) 8� 9

Бухоблік безоплатного передання ОЗ комунвласності (А. Юлін) 8� ��

Бухгалтерський і податковий облік собівартості в будівництві (М. Латишева) 8� �5
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Ремонт орендованих основних засобів: як відобразити в обліку (В. Карпова)
• Хто має ремонтувати предмет оренди
• Класифікуємо ремонтний захід
• Бухоблік витрат на ремонт орендованих ОЗ
• Податковий облік витрат на ремонт орендованих ОЗ

8� �9

Як обліковувати витрати на страхування майна від стихійного лиха (Т. Лісіца) 8� 8

Купівля та оренда землі: куди включати витрати на нотаріальне посвідчення (Я. Могульська) 8� ��

Зберігання зерна на елеваторі: документальне оформлення та облік (Л. Сидорчук) 85 �0

Облік собівартості товарів: від закупки до реалізації (А. Юлін)
• За якою вартістю обліковувати придбані товари
• Які документи складають при придбанні товарів
• Як визначають собівартість товарів при їх реалізації

86* �

Облік товарів за цінами продажу (Н. Алпатова) 86* 9

перехід на інший метод обліку вибуття запасів (Н. Алпатова) 86* ��

пересортиця товарів: особливості обліку (О. Коваленко) 86* ��

Відображення в бухобліку пересортиці. Числовий приклад (додаток до статті "Пересортиця 
товарів: особливості обліку") 

86* www

Облік зворотної тари (Н. Волошина) 86* �5

Облік неінвентарної тари. Числовий приклад (додаток до статті "Облік зворотної тари") 86* www

Знижки та розпродажі: відмінності й тонкощі бухобліку (К. Медведенко) 86* �7

Наказ про надання знижок. Зразок (додаток до статті "Знижки та розпродажі: відмінності й 
тонкощі бухобліку")

86* www

Споживач повертає товар роздрібному торговцю: перевіряємо підстави, оформлюємо та 
обліковуємо (С. Кирилов)
• Споживач повертає якісний товар
• Споживач повертає неякісний товар
• Оформлюємо та здійснюємо повернення
• Облік повернень

86* �0

Заява про повернення коштів. Зразок (додаток до статті "Споживач повертає товар роздрібному 
торговцю: перевіряємо підстави, оформлюємо та обліковуємо") 

86* www

Акт про видачу коштів. Зразок (додаток до статті "Споживач повертає товар роздрібному 
торговцю: перевіряємо підстави, оформлюємо та обліковуємо")

86* www

природний убуток: документуємо та обліковуємо (М. Компанієць)
• Природний убуток: що, коли та як
• Нестачі/списання товарів, виявлені при прийманні товарів
• Нестачі/списання товарів, виявлені під час інвентаризації товарів
• Правила застосування норм

86* �8

Усе про роздрібний акциз: платники, облік, звітність (П. Маєвська) 86* �8

продаж пива підприємцю відобразили в чеку з 5%-вим акцизом: облікові наслідки (Т. Михайлова) 86* 5�

продаж товарів у розстрочку: документування та облік (П. Маєвська) 86* 5�

Лікарняні виробничому персоналу: обираємо витратний рахунок (І. Чалий) 87 �9

Облік безоплатного отримання основних засобів (О. Підкамінна) 87 ��

Особливості калькулювання собівартості послуг перевезення (В. Карпова)
• Як формують собівартість перевезень
• розраховуємо собівартість поетапно
• Спірні витрати: чи можна включити їх до собівартості

88* ��

Калькулювання собівартості перевезень у разі використання позамовного методу. Числовий 
приклад (додаток до статті "Особливості калькулювання собівартості послуг перевезення")

88* www

перелік витрат, що включаються до собівартості перевезень (додаток до статті "Особливості 
калькулювання собівартості послуг перевезення")

88* www

показники для розподілу витрат між замовленнями в разі використання позамовного методу 
калькулювання собівартості перевезень (додаток до статті "Особливості калькулювання 
собівартості послуг перевезення")

88* www

Замовник — нерезидент: бухоблік розрахунків в інвалюті в перевізника (Т. Михайлова) 88* ��

Установлення на авто GPS-навігатора й тахографа: як обліковувати (C. Ткачов) 88* �7

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Встановлення на авто GPS-навігатора та тахографа: як обліковувати. Числовий приклад (додаток 
до статті "Установлення на авто GPS-навігатора й тахографа: як обліковувати")

88* www

Бухгалтерський облік в експедитора (Т. Михайлова)
• Облік операцій із розрахунками в національній валюті
• Облік операцій із розрахунками в іноземній валюті

88* 5�

Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті в експедитора. Числовий приклад (додаток до 
статті "Бухгалтерський облік в експедитора")

88* www

претензійні суми: відображаємо в обліку експедитора (р. Поліщук) 88* 58

Облік штрафів у експедитора. Числовий приклад (додаток до статті "Претензійні суми: 
відображаємо в обліку експедитора") 

88* www

Облік відшкодування шкоди у експедитора. Числовий приклад (додаток до статті "Претензійні 
суми: відображаємо в обліку експедитора")

88* www

придбання майна на СЕТАМ: як відобразити в обліку (О. рижикова) 89 8

Ремонт та поліпшення МНМА: бухгалтерські ребуси (І. Заруба) 90 �

Виробничі витрати туроператора: що проводити через рахунок 91 (О. Коваленко) 90 7

продаж товару з відстроченням платежу: коли виникає бухгалтерський дохід (І. Чалий) 9� ��

Який дохід брати комісіонеру для визначення потреби в прибуткових коригуваннях (А. Юлін) 9� ��

Оплата понаднормового простою: чи обліковувати в первісній вартості імпортних товарів 
(О. єфімчук)

9� �8

Обліковуємо придбання снігоочисної техніки та піщано-сольової суміші (Н. Волошина) 9� ��

Заміна літніх шин на зимові: відображаємо в обліку (О. Коваленко) 9� ��

Картка обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини. Зразок (додаток до статті "Заміна літніх 
шин на зимові: відображаємо в обліку")

9� www

 Службове відрядження: незмінні правила (Т. Нижник)
• Що таке відрядження та кого дозволено/заборонено туди скеровувати
• Відрядження чи роз'їзний характер роботи
• Чи є обмеження щодо строків відрядження 
• Чи утримувати з добових військовий збір та єСВ 
• Чи відшкодовують витрати, якщо документи втрачено
• Чи зберігають за відрядженими посаду та зарплату
• Чи виходити на роботу в день вибуття-прибуття з відрядження
• Чи діє готівкове обмеження у відрядженні

95* �

Відрядження по Україні: вивчаємо облікові нюанси (В. Вишневецька) 95* �6

Закордонні відрядження й курсові різниці: коли це можливо (В. Вишневецька)
• Витрати, понесені під час закордонного відрядження, збігаються з виданим авансом
• Витрати, понесені під час закордонного відрядження, менші ніж сума попередньо отриманого 
авансу
• Витрати, понесені під час закордонного відрядження, більші ніж сума попередньо отриманого 
авансу

95* �0

Гарячі обіди для працівників: оформлення та облік (В. Нагорний)
• Документальне оформлення роздачі гарячих обідів
• Оподаткування безоплатного харчування

96 6

Облік та оподаткування гарячих обідів. Числові приклади (додаток до статті "Гарячі обіди для 
працівників: оформлення та облік")

96 www

Зимовий спецодяг для працівників: облік та оподаткування (р. Поліщук) 96 9

Облік купівлі та видачі зимового спецодягу працівникам. Числовий приклад (додаток до 
статті "Зимовий спецодяг для працівників: облік та оподаткування")

96 www

Чи впливають минулорічні дооцінки цінних паперів на коригування фінрезультату (В. Прокопенко) 97 �

Участь у виставці: документальне оформлення та облік (О. Підкамінна)
• Документальне оформлення участі у виставці
• Бухгалтерський облік витрат на участь у виставці
• Податковий облік витрат на участь у виставці

97 6

Наказ по підприємству про участь у виставці-ярмарку. Зразок (додаток до статті "Участь у виставці: 
документальне оформлення та облік")

97 www

Кошторис витрат на підготовку до участі у виставці-ярмарку. Зразок (додаток до статті "Участь у 
виставці: документальне оформлення та облік")

97 www

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Роздача візитівок, листівок та буклетів: облік та оподаткування (М. Кавин) 97 �0

Наказ щодо придбання та використання в господарській діяльності візитних карток та наказ щодо 
виготовлення та розповсюдження роздавального матеріалу. Зразки (додаток до статті "роздача 
візитівок, листівок та буклетів: облік та оподаткування")

97 www

Дегустація продукції під час проведення виставки: як організувати та обліковувати (З. Куриляк) 97 ��

Звіт про фактичні витрати на проведення дегустації кулінарної продукції та безкоштовної роздачі 
напоїв. Зразок (додаток до статті "Дегустація продукції під час проведення виставки:  
як організувати та обліковувати")

97 www

Акт списання безкоштовно розданої продукції та напоїв під час дегустації на виставці. Зразок 
(додаток до статті "Дегустація продукції під час проведення виставки: як організувати та 
обліковувати")

97 www

Відображення в обліку операцій із проведення на виставці дегустації продукції. Числовий 
приклад (додаток до статті "Дегустація продукції під час проведення виставки: як організувати та 
обліковувати")

97 www

Викуп і подальший продаж власних корпоративних прав: бухоблік та оподаткування 
(В. Прокопенко)
• Бухоблік викупу частки у своєму СК
• Оцінка викуплених часток на дату балансу
• Бухоблік подальшого продажу частки у своєму СК
• Податковий облік викупу та продажу частки у своєму СК

98 8

Розподіл орендної плати за майно комунвласності: особливості обліку (А. Юлін) 98 �7

Купівля-продаж корпоративних прав інших підприємств: бухоблік та оподаткування (І. Заруба)
• Бухоблік купівлі та продажу неціннопаперових КП 
• Податковий облік продажу неціннопаперових КП
• Облік у підприємства, частку в СК якого продають

99 �0

Облік нестач і надлишків основних засобів, виявлених під час інвентаризації (К. Самойлова)
• Облік нестач ОЗ
• Облік надлишків ОЗ, виявлених під час інвентаризації

�00* �5

Інвентаризація нематеріальних активів: особливості проведення (Н. Волошина) �00* �9

Інвентаризаційний опис об'єктів права на провадження діяльності у складі нематеріальних 
активів. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація нематеріальних активів: особливості 
проведення")

�00* www

Інвентаризація запасів: порядок проведення та облік результатів (р. Поліщук)
• Об'єкти інвентаризації
• Послідовність дій під час інвентаризації запасів
• Облік надлишків та нестач запасів

�00* ��

Акт на списання непридатної тари. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація запасів: порядок 
проведення та облік результатів")

�00* www

Інвентаризаційний опис запасів. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація запасів: порядок 
проведення та облік результатів")

�00* www

Звіряльна відомість результатів інвентаризації запасів. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація 
запасів: порядок проведення та облік результатів")

�00* www

протокол інвентаризаційної комісії. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація запасів: порядок 
проведення та облік результатів")

�00* www

Бухоблік оприбутковуваня надлишків та списання нестач запасів, виявлених під час проведення 
інвентаризації. Числовий приклад (додаток до статті "Інвентаризація запасів: порядок проведення 
та облік результатів")

�00* www

Інвентаризація каси: облік результатів (О. Сідак) �00* �9

Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованості (С. Пушкар) 
• Правила інвентаризації розрахунків
• Документальне оформлення результатів
• Облік результатів інвентаризації

�00* ��

Акт звіряння розрахунків. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація дебіторської та кредиторської 
заборгованості")

�00* www

Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами. Зразок (додаток до 
статті "Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованості")

�00* www

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
Довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо 
яких строк позовної давності минув. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація дебіторської та 
кредиторської заборгованості")

�00* www

Витрати на відрядження компенсує приймаюча сторона: особливості обліку (р. Поліщук) �0� �0

Облік витрат на відрядження, коли їх компенсує приймаюча сторона. Числовий приклад (додаток 
до статті "Витрати на відрядження компенсує приймаюча сторона: особливості обліку")

�0� www

падіж птиці: як задокументувати й облікувати (С. Стадник) �0� ��

Акт на вибуття поточних біологічних активів  тваринництва (ф. № пБАСГ-6). Зразок (додаток до 
статті "Падіж птиці: як задокументувати й облікувати")

�0� www

Як ломбарду обліковувати вартість програми та послуг з її налаштування (Т. Лісіца) �0� ��

Облік витрат на придбання майнових прав на комп'ютерну програму та послуг з її 
налаштування. Числовий приклад (додаток до статті "Як ломбарду обліковувати вартість програми 
та послуг з її налаштування")

�0� www

Матвідповідальність працівників: усе що треба знати роботодавцю (Т. Прощина)
• Притягнення до матвідповідальності: коли це можливо
• Коли матвідповідальність не виникає
• Скільки можна стягнути з працівника
• Процедура притягнення до відповідальності
• Практичні нюанси
• Бухоблік

�0� �

Наказ про притягнення до матеріальної відповідальності. Зразок (додаток до 
статті "Матвідповідальність працівників: усе що треба знати роботодавцю")

�0� www

продаж незавершених капінвестицій: нюанси обліку (М. Кавин) �05 ��

пошиття одягу благодійною організацією: правові та облікові нюанси (А. Юлін) �05 �7

Купівля інвалюти: порядок та облік (Т. Михайлова) �06* �7

продаж інвалюти за дорученням клієнта: процедура та облік (Т. Михайлова) �06* �0

Обов'язковий продаж інвалюти: як відобразити в обліку (Т. Михайлова) �06* ��

Експорт товарів на умовах повної або часткової передоплати (О. єфімчук) 
• Бухгалтерський облік
• Як визначити дохід від реалізації експортних товарів
• Декілька слів про момент визначення доходу від експортних операцій
• Як заповнити податкову накладну в разі експорту

�06* �5

Експорт товарів із відстроченням платежу (О. єфімчук) �06* �9

Імпорт товарів на умовах повної та часткової передоплати (В. Карпова) 
• Податок на прибуток: використовуємо бухоблікові правила
• Придбання товарів на умовах передоплати
• Придбання товарів на умовах часткової передоплати

�06* ��

Імпорт товарів на умовах відстрочення платежу (В. Карпова) �06* �7

послуги нерезидентам: відображення в обліку та звітності (Н. Алпатова)
• Дата й сума податкових зобов'язань
• Види постачань й оформлення ПН
• Заповнення декларації з ПДВ
• Послуги нерезиденту в бухобліку

�06* 5�

послуги нерезидента: облік у покупця-резидента (Н. Алпатова) �06* 55

Бухоблік пДВ та його зв'язок із податком на прибуток (В. Кислицина) �07 8

Наднормативні втрати води: податково-прибутковий облік (А. Юлін) �07 �9

Cередній заробіток призваним на військову службу: облік та оподаткування (А. Король) �08 �0

Компенсація заробітку мобілізованим: як повернути зайво сплачені податкові платежі 
(В. Циганенко)

�08 ��

Заповнення ф. № 1ДФ та Звіту з ЄСВ у разі проведення перерахунку податкових платежів за 
2014 рік. приклад (додаток до статті "Компенсація заробітку мобілізованим: як повернути зайво 
сплачені податкові платежі")

�08 www

Як відображати у ф. № 1ДФ суму компенсації зарплати
мобілізованого: думка фіскалів (додаток до статті "Компенсація заробітку мобілізованим: 
як повернути зайво сплачені податкові платежі")

�08 www

Гроші в збанкрутілому банку: особливості обліку (І. Чалий) �08 �0

Відступлення права вимоги: бухоблік (І. Чалий) ��0 �6

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
підприємству — прибуток, менеджеру — винагорода: як організувати облік мотиваційних виплат 
при продажу розливної продукції (В. Литвинова)
• Як і за що платити менеджерам із продажів
• Як документально оформити систему оплати менеджерських
• Коли та як обчислювати менеджерську винагороду
• Податкове навантаження на підприємство
• розрахунок суми менеджерської винагороди
• Бухгалтерський облік менеджерських

��0 �6

Закупівля рестораном сільгосппродуктів у населення: оформлення та облік (К. Медведенко) ��� �
Як у бухобліку відобразити операції з надання авто в суборенду (О. рижикова) ��� ��
подарунки до свят: оформлення, оподаткування, облік (Т. Прощина) ��� �
Наказ щодо закупівлі та видачі подарунків. Зразок (додаток до статті "Подарунки до свят: 
оформлення, оподаткування, облік")

��� www

Експорт активів, утримуваних для продажу: визначаємо природу курсових різниць (І. Чалий) ��� �6
Медогляди працівників: організація та оподаткування (Т. Прощина) ��� ��
профілактичні щеплення працівників: податково-бухгалтерські наслідки (В. Нагорний) ��� ��
путівки працівникам від підприємства: оподатковуємо правильно (О. Брусницина) ��� �5
Наказ про надання путівки. Зразок (додаток до статті "Путівки працівникам від підприємства: 
оподатковуємо правильно")

��� www

Допомога на оздоровлення: розрахунок й оподаткування (П. Маєвська)
• Документальне підґрунтя
• Визначення суми оздоровчих
• Оподаткування допомоги на оздоровлення
• Бухоблік оздоровчих виплат

��� �7

Абонемент у басейн від роботодавця: документування, облік, оподаткування (А. Король)
• Оренда басейних доріжок
• Придбання абонементів у басейн
• Компенсація вартості абонементів

��� �0

Суборенда — основний вид діяльності: чи треба формувати собівартість (І. Чалий) ��� �8
Форс-мажор у діяльності сільгосппідприємств (С. Стадник)
• Що таке форс-мажор
• Документальне оформлення
• єдиний податок для платників IV групи

��� �0

Операційна оренда: облік та оподаткування (Т. Михайлова) ��6* �
Капітальний ремонт орендованого приміщення: як відобразити в обліку (В. Карпова)
• Класифікуємо ремонт приміщення
• Договірні нюанси
• Бухоблік капремонту виробничого приміщення
• Податково-прибутковий облік капремонту

��6* ��

Орендар нежитлового приміщення компенсує комунпослуги орендодавцю: оформлення та облік 
(З. Куриляк)

��6* �0

Облік витрат, пов'язаних з операційною орендою: стисло про актуальне (А. Юлін) ��6* �0
Оренда авто в працівника: документи, облік, податки (А. Гоменюк) ��6* ��
Довіреність на право укласти договір оренди автомобіля. Зразок (додаток до статті "Оренда авто в 
працівника: документи, облік, податки")

��6* www

Заплатили КАСКО за орендовану автівку: які наслідки (А. Гоменюк) ��6* �5
Витрати на страхування орендованого авто всупереч договору: визначаємо облікові наслідки 
(В. Кислицина)

��6* �6

Фінансова оренда в орендаря й орендодавця: облікові моменти (І. Шершун) ��6* �9
Оренда держмайна: особливості обліку та оподаткування (А. Василенко) ��6* �7
Чи вправі неприбутківці надавати майно в оренду (В. Вишневецька) ��6* 6�
Відображення орендних операцій в обліку неприбутківців. Числовий приклад (додаток до 
статті "Чи вправі неприбутківці надавати майно в оренду")

��6* www

Витрати на відрядження в екзотичній валюті: звітування та бухоблік (А. Осавул)
• Аванс на корпоративну банківську платіжну картку: можна чи ні
• Як правильно заповнити авансовий звіт
• Як перевести інвалюту країни відрядження в інвалюту виданого авансу
• Як обчислити гривневий еквівалент відрядних витрат

��7 �0

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Бухоблік витрат в екзотичній валюті, понесених під час відрядження. Числовий приклад (додаток 
до статті "Витрати на відрядження в екзотичній валюті: звітування та бухоблік")

��7 www

 Борг контрагента із зони АТО: стягуємо чи списуємо як безнадійну заборгованість (О. Лавренова, 
В. Прокопенко)

��8 6

працівник захворів у день звільнення: як оподатковувати лікарняні (М. Доценко) ��8 �8

придбання майнового паю: як відобразити в обліку (В. Карпова) ��8 ��

право постійного користування земділянкою: секрети бухобліку (р. Поліщук) ��9* �5

Бухоблік права постійного користування земділянкою. Числовий приклад (додаток до 
статті "Право постійного користування земділянкою: секрети бухобліку")

��9* www

Облік використання матеріалів замовника в будівництві (К. Медведенко) ��0 ��

продаж невиробничих ОЗ: ребуси податкового обліку (В. Прокопенко) ��0 �7

Сільгосппідприємство-спецрежимник продає основні засоби: пДВ-облік (С. Пушкар) ��0 ��

птахівництво: переведення до іншої групи й бухоблік вирощування птиці  (С. Стадник) ��0 www

ЗВІТНІСТЬ № стор.

прибуток виправили на збиток: чи можна його врахувати в декларації за 2015 р. (І. Заруба) 6� ��

Інвалід працює на умовах неповної зайнятості: заповнюємо Звіт із ЄСВ (А. Король) 6� 7

Заповнення таблиці 6 Звіту з ЄСВ. приклад (додаток до статті "Інвалід працює на умовах неповної 
зайнятості: заповнюємо Звіт із єСВ")

6� www

Квартальна премія звільненому працівнику: як показати у Звіті із ЄСВ (Т. Прощина) 6� 9

Зарплата сумісника менше мінімалки: показуємо в ЄСВ-звіті (А. Король) 65 6

Заповнення Звіту з ЄСВ щодо сумісника. Числовий приклад (додаток до статті "Зарплата сумісника 
менше мінімалки: показуємо в єСВ-звіті")

65 www

В обліку все правильно, а у Звіті з ЄСВ помилкові цифри: як виправити (М. Доценко) 65 �0

РРО-звітність: нюанси паперового та електронного варіантів (А. Осавул) 67* �5

Останній день для подання звіту — вихідний: відлічуємо строк для сплати податку (Коментар до 
постанови ВСУ від 09.06.15 р. у справі № 21-18а15) (В. Вишиваний)

68 �5

Зустрічайте! Нові форми декларацій із єдиного податку (Коментар до наказу Мінфіну України 
від 19.06.15 р. № 578) (А. Хусід)

68 ��

платники податку на прибуток: хто та як звітує за півріччя (А. Юлін) 69 6

Декларація з податку на прибуток за півріччя 2015 року: актуальні відповіді (В. Вишневецька)
• Чи потрібно подавати до податкової фінзвітність за півріччя 2015 р.
• Чи можна податкові збитки 2014 р. врахувати в декларації за півріччя 2015 р.
• Як часто прибутківцям слід подавати Звіт про податкові пільги
• Чи сплачувати дивідендні аванси при виплаті дивідендів за підсумками півріччя 2015 р.

69 8

Лікарняні в разі нещасного випадку: як обчислити та показати у звітності (Т. Прощина) 70* �6

піврічна прибуткова дека: подаємо стару форму й проект нової (А. Юлін) 7� �6

Нова декларація із земельного податку: алгоритм заповнення (Коментар до форми 
Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні 
ділянки державної або комунальної власності), затвердженої наказом Мінфіну України 
від 16.06.15 р. № 560) (А. Король)

7� ��

Оформляємо липневу декларацію з пДВ (Н. Алпатова)
• Формування ПК звітного періоду
• Відображення повернень і коригувань вартості раніше здійснених купівель
• Формування ПЗ звітного періоду
• Оформлення розділу ІІІ липневої декларації

7� �

Як у фінзвітності відобразити продаж основного засобу (О. рижикова) 7� �0

У розрахунку коригування не змінилися обсяги постачання: чи готувати додаток Д1 75* ��

Чи каратимуть прибутківців за неподання контролерам фінзвітності 75* �9

За який звітний період екс-ФСпшнику вперше треба подати деку з прибутку 75* �0

Коли востаннє подавати прибуткову деку в разі переходу на єдиний податок 75* ��

У які строки звітувати про держдивіденди 75* ��

працівник, який звільняється, вніс до каси переплачений дохід: як заповнити ф. № 1ДФ 75* �9

Як заповнити розділ щодо військового збору, коли форму № 1ДФ подають кількома порціями 75* �0

Коли та яку декларацію подавати в разі зведення чи придбання нерухомості протягом року 75* 55

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
ДФСУ пояснює, як оформити липневу декларацію (Коментар до листа ДФСУ від 07.08.15 р. 
№ 29168/7/99-99-19-03-02-17) (Н. Алпатова)

76 ��

Сільгосппродукцію вирощено з куплених посівів: у якій декларації відображати (О. Коваленко) 76 ��
Особливості заповнення декларації з пДВ за липень 2015 р. сільгосппідприємствами (Коментар  
до листа ДФСУ від 11.08.15 р. № 29560/7/99-99-19-03-02-17) (О. Коваленко)

77 �9

Як сільгоспникам відзвітувати з прибутку за період "ІІ півріччя 2014-го — І півріччя 2015 рр." 
(В. Карпова)
• У чому полягають особливості декларування в сільгоспників
• За який період розраховують 50-відсотковий дохідний критерій
• Чи можна відмовитися від "особливого" періоду звітності
• За якою формою подавати декларацію

78 �

Як сільгоспникам заповнити декларації з прибутку за період "ІІ півріччя 2014-го —  
І півріччя 2015 рр." (В. Карпова)

78 5

Як експедитору відобразити в декларації з пДВ послуги перевезення (О. Коваленко) 80 �7
У формі № 1ДФ помилковий податковий номер фізособи: чи бути штрафу (З. Куриляк) 80 ��
Усе про роздрібний акциз: платники, облік, звітність (П. Маєвська) 86* �8
Звіт із ЄСВ: відповідаємо на актуальні запитання (В. Боршовська)
• На підприємстві немає найманих працівників: чи треба подавати Звіт із єСВ
• Звільнення в останній день відпустки по догляду за дитиною до трьох років: що у Звіті з єСВ
• Працівниця пішла у відпустку по догляду за дитиною: чи можна не подавати Звіт із єСВ
• Не внесли відомостей про працівника до таблиці 5 Звіту з єСВ: як виправити

89 �0

У Звіті з ЄСВ не відобразили мінзарплатного донарахування: як виправити (Т. Прощина) 90 9
Як зміна прізвища після заміжжя впливає на заповнення Звіту з ЄСВ (В. Боршовська) 90 �0
Декретницю не вказали в таблиці 5 звіту з ЄСВ: що робити (В. Боршовська) 90 �0
Як у Звіті з ЄСВ відображають компенсацію за невикористану відпустку (В. Боршовська) 90 ��
Виплата премії після звільнення працівника: обчислюємо єдиний внесок та відображаємо у Звіті з 
ЄСВ (В. Боршовська)

90 www

Донарахування до мінзарплати за минулі періоди: як показати у Звіті з ЄСВ (Коментар до листа 
ПФУ від 21.08.15 р. № 39425/05-10) (Т. Прощина)

90 ��

Як показати в декларації з пДВ реєстраційний ліміт (О. Коваленко) 9� 7
Чи може платник щомісячних авансів подати збиткову декларацію за три квартали 2015 року 
(В. Прокопенко)

9� ��

Лист Головного управління ДФС у м. Києві від 18.09.15 р. № 14408/10/26-15-15-01-09 "Щодо 
заповнення Звіту про суми податкових пільг" (Коментар редакції: Які дані фіксують у Звіті про пільги)

9� �0

Звіт про відрядження: практичні моменти (А. Осавул)
• Закупівля ТМЦ у відрядженні: коли подати Звіт
• Авансу на відрядження не видавали: строки звітування
• Заповнюємо ф. № 1ДФ: які відрядні кошти відображати
• Співробітник захворів у відрядженні: строк подачі Звіту

95* �7

Закордонне відрядження: оподатковуємо понаднормові добові (З. Куриляк) 95* �8
Нова форма декларації єдинника: складаємо правильно (А. Хусід) 96 �7
прибуткова декларація за три квартали: головні аспекти  (А. Юлін, Т. Шустваль, В. Прокопенко, 
О. рижикова)
• Хто подає декларацію з податку на прибуток за три квартали
• Чи здійснювати податкові коригування під час визначення об'єкта оподаткування за три квартали 
2015 року
• За якою формою звітувати з податку на прибуток за три квартали
• Хто подає фінзвітність разом із триквартальною декларацією
• Чи можна врахувати дивідендні аванси в зменшення триквартального податку на прибуток
• Як ураховувати сплачений податок на нерухомість у зменшення податку на прибуток за три 
квартали 2015 року

99 �0

Виправлення помилок у Звіті з ЄСВ: від теорії до практики (В. Боршовська) 99 �7
працівника призвали на строкову військову службу: дії кадровика та бухгалтера (А. Король) 99 ��
Чи подавати уточнюючий розрахунок, якщо під час перевірки виявили невраховані витрати 
(О. рижикова)

�0� 8

порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, 
затверджений наказом Мінфіну України від 28.09.15 р. № 841 (Коментар редакції: Авансовий звіт: 
зустрічайте нову форму та порядок заповнення)

�0� ��

ЗВІТНІСТЬ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Декларацію з податку на нерухомість подано з порушенням: які наслідки (З. Куриляк) �0� ��

Чи обов'язково додавати документи про ліквідацію ОЗ до декларації з пДВ �05 ��

послуги нерезидентам: відображення в обліку та звітності (Н. Алпатова)
• Дата й сума податкових зобов'язань
• Види постачань й оформлення ПН
• Заповнення декларації з ПДВ
• Послуги нерезиденту в бухобліку

�06* 5�

послуги нерезидента: облік у покупця-резидента (Н. Алпатова) �06* 55

Чи подавати звітність з екоподатку, якщо не було забруднень �07 �0

У який термін подавати неприбутковий звіт: роз'яснення контролерів (Коментар до листа ДФСУ 
від 06.10.15 р. № 21151/6/99-95-42-03-15) (В. Вишневецька)

�07 ��

Нова декларація з податку на прибуток підприємств: перше знайомство (В. Прокопенко) ��0 �

Форма № 1ДФ: заповнюємо впевнено (І. Безсмертний)
• Часткова оплата послуг підприємця: як відобразити у ф. № 1ДФ
• Чи відображають переплату військового збору у ф. № 1ДФ

��0 �8

Закупівля рестораном сільгосппродуктів у населення: оформлення та облік (К. Медведенко) ��� �

Анулювання пДВ-реєстрації: які пН включати до фінальної деки (О. Коваленко) ��� 8

Чи можна зберігати від'ємне значення в декларації з пДВ довше 1095 днів ��� �0

пН до 29.07.15 року: чи можливий податковий кредит у поточній деці (В. Полянська) ��� �

Як у Звіті з ЄСВ відображати виплати мобілізованим ��� ��

Декретна відпустка: заповнюємо таблицю 6 Звіту з ЄСВ (Л. єфіменко) ��� ��

Заповнення таблиці 6 Звіту з ЄСВ у разі надання декретної відпустки, її продовження. приклад 
(додаток до статті "Декретна відпустка: заповнюємо таблицю 6 Звіту з єСВ")

��� www

працівник помер у відпустці: дії кадровика та бухгалтера (А. Король) ��� www

Доходу не виплатили, проте у ф. № 1ДФ показали як виплачений: виправляємо помилку 
(Н. Онищенко)

��7 �0

Чи відображають умовні постачання в додатку ДС9 до сільгоспдеки з пДВ (Н. Алпатова) ��7 �5

Виправлення прибуткових помилок через уточнюючу декларацію (Т. Шустваль) ��8 ��

Що вважають повторним порушенням для штрафу за затримку Звіту з ЄСВ ��8 �5

Останній день подання звітності — вихідний: як обчислити строк для сплати податку ��8 �6

Штраф за неправомірне заcтосування соцпільги: чи показувати у ф. № 1ДФ ��8 �7

Заповнення уточнюючої ф. № 1ДФ у разі неправомірного
застосування податкової соцпільги. приклад (додаток до статті "Штраф за неправомірне 
заcтосування соцпільги: чи показувати у ф. № 1ДФ")

��8 www

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР БУХГАЛТЕРА № стор.

Кольорова вставка "податковий календар бухгалтера на ІІІ квартал 2015 року" 6� �7

податковий календар бухгалтера на серпень 2015 року (В. Вишневецька) 69 �5

податковий календар бухгалтера на вересень 2015 року (В. Вишневецька) 80 �0

податковий календар бухгалтера на жовтень 2015 року (В. Вишневецька) 90 �0

Кольоровий календар бухгалтера на IV квартал 2015 року 9� �7

податковий календар бухгалтера на листопад 2015 року (В. Вишневецька) 99 ��

податковий календар бухгалтера на грудень 2015 року (В. Вишневецька) ��0 ��

податковий календар бухгалтера на січень 2016 року (В. Вишневецька) ��0 �9

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ № стор.

природний убуток: документуємо та обліковуємо (М. Компанієць)
• Природний убуток: що, коли та як
• Нестачі/списання товарів, виявлені при прийманні товарів
• Нестачі/списання товарів, виявлені під час інвентаризації товарів
• Правила застосування норм

86* �8

Матеріально відповідальна особа йде у відпустку: чи проводити інвентаризацію до її відпочинку 
(О. Літвінова)

89 �0

Інвентаризація: 10 обов'язкових випадків її проведення (І. Березовська) �00* �

ЗВІТНІСТЬ № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Інвентаризаційна комісія: склад та обов'язки (Н. Волошина)
• Порядок створення інвентаризаційної комісії
• Інвентаризаційна комісія
• робоча інвентаризаційна комісія

�00* 8

Інвентаризація основних засобів: проведення та оформлення (К. Самойлова) 
• Строки та періодичність інвентаризації
• Документальне оформлення інвентаризації ОЗ
• ОЗ: особливості процедури інвентаризації

�00* ��

Інвентаризаційний опис необоротних активів. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація основних 
засобів: проведення та оформлення")

�00* www

Зрівняльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів. Зразок (додаток до 
статті "Інвентаризація основних засобів: проведення та оформлення")

�00* www

Облік нестач і надлишків основних засобів, виявлених під час інвентаризації (К. Самойлова)
• Облік нестач ОЗ
• Облік надлишків ОЗ, виявлених під час інвентаризації

�00* �5

Інвентаризація нематеріальних активів: особливості проведення (Н. Волошина) �00* �9

Інвентаризаційний опис об'єктів права на провадження діяльності у складі нематеріальних 
активів. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація нематеріальних активів: особливості 
проведення")

�00* www

Інвентаризація незавершених капінвестицій: особливості проведення (В. Карпова) �00* ��

Інвентаризаційний опис необоротних активів. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація 
незавершених капінвестицій: особливості проведення")

�00* www

Інвентаризаційний опис капітальних інвестицій, що фактично введені в експлуатацію. Зразок 
(додаток до статті "Інвентаризація незавершених капінвестицій: особливості проведення")

�00* www

Інвентаризаційний опис капітальних інвестицій, що підлягають списанню. Зразок (додаток до 
статті "Інвентаризація незавершених капінвестицій: особливості проведення")

�00* www

Інвентаризаційний опис обладнання та устаткування, що передане для монтажу, який не 
розпочато. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація незавершених капінвестицій: особливості 
проведення")

�00* www

Інвентаризаційний опис законсервованих об'єктів будівництва. Зразок (додаток до 
статті "Інвентаризація незавершених капінвестицій: особливості проведення")

�00* www

Акт незакінчених ремонтів основних засобів. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація 
незавершених капінвестицій: особливості проведення")

�00* www

Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних 
активів. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація незавершених капінвестицій: особливості 
проведення")

�00* www

Інвентаризація запасів: порядок проведення та облік результатів (р. Поліщук)
• Об'єкти інвентаризації
• Послідовність дій під час інвентаризації запасів
• Облік надлишків та нестач запасів

�00* ��

Акт на списання непридатної тари. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація запасів: порядок 
проведення та облік результатів")

�00* www

Інвентаризаційний опис запасів. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація запасів: порядок 
проведення та облік результатів")

�00* www

Звіряльна відомість результатів інвентаризації запасів. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація 
запасів: порядок проведення та облік результатів")

�00* www

протокол інвентаризаційної комісії. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація запасів: порядок 
проведення та облік результатів")

�00* www

Бухоблік оприбутковуваня надлишків та списання нестач запасів, виявлених під час проведення 
інвентаризації. Числовий приклад (додаток до статті "Інвентаризація запасів: порядок проведення 
та облік результатів")

�00* www

Інвентаризація незавершених науково-дослідних робіт (В. Карпова) �00* �8

Інвентаризаційний опис незавершених науково-дослідних робіт. Зразок (додаток до 
статті "Інвентаризація незавершених науково-дослідних робіт")

�00* www

Інвентаризація незавершеного виробництва: усе геніально і просто (Я. Могульська) �00* �9

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Інвентаризація біологічних активів (С. Стадник)
• Які БА інвентаризують
• Інвентаризація поточних БА рослинництва
• Інвентаризація довгострокових БА рослинництва
• Інвентаризація БА тваринництва

�00* ��

Інвентаризаційний опис незавершеного виробництва та незакінченого будівництва  
(ф. № Інв-9с.-г.). Зразок (додаток до статті "Інвентаризація біологічних активів")

�00* www

Інвентаризаційний опис багаторічних насаджень (ф. № Інв-3с.-г.). Зразок (додаток до 
статті "Інвентаризація біологічних активів")

�00* www

Інвентаризаційний опис розсадників (ф. № Інв-10с.-г.). Зразок (додаток до статті "Інвентаризація 
біологічних активів")

�00* www

Інвентаризаційний опис робочої худоби та продуктивних тварин, птиці, бджолосімей  
(ф. № Інв-8с.-г.). Зразок (додаток до статті "Інвентаризація біологічних активів")

�00* www

Інвентаризація сільгосппродукції та кормів (С. Стадник) �00* ��

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей. Зразок (додаток до 
статті "Інвентаризація сільгосппродукції та кормів")

�00* www

Формули визначення об'єму соковитих кормів у місцях зберігання (додаток до 
статті "Інвентаризація сільгосппродукції та кормів")

�00* www

Формули визначення об'єму скирт і стогів, у яких зберігають грубі корми (сіно й солому) (додаток 
до статті "Інвентаризація сільгосппродукції та кормів")

�00* www

Інвентаризація каси підприємства: нюанси проведення (А. Осавул) �00* �6

Акт про результати інвентаризації наявних коштів. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація каси 
підприємства: нюанси проведення")

�00* www

Інвентаризація каси: облік результатів (О. Сідак) �00* �9

Інвентаризація безготівкових коштів: процедура проведення (р. Ігнатів) �00* ��

Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованості (С. Пушкар) 
• Правила інвентаризації розрахунків
• Документальне оформлення результатів
• Облік результатів інвентаризації

�00* ��

Акт звіряння розрахунків. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація дебіторської та кредиторської 
заборгованості")

�00* www

Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами. Зразок (додаток до 
статті "Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованості")

�00* www

Довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо 
яких строк позовної давності минув. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація дебіторської та 
кредиторської заборгованості")

�00* www

Інвентаризація витрат і доходів майбутніх періодів, резервів та забезпечень (О. Коваленко)
• Строки проведення інвентаризації
• Особливості інвентаризації витрат майбутніх періодів
• Особливості інвентаризації доходів майбутніх періодів
• Особливості інвентаризації забезпечень майбутніх платежів
• Особливості інвентаризації резерву сумнівних боргів
• Документування результатів інвентаризації

�00* �7

Документальне оформлення результатів інвентаризації
забезпечень майбутніх витрат. приклад (додаток до статті "Інвентаризація витрат і доходів 
майбутніх періодів, резервів та забезпечень")

�00* www

Документальне оформлення результатів інвентаризації
витрат майбутніх періодів. приклад (додаток до статті "Інвентаризація витрат і доходів майбутніх 
періодів, резервів та забезпечень")

�00* www

Документальне оформлення результатів інвентаризації резервів сумнівних боргів. приклад 
(додаток до статті "Інвентаризація витрат і доходів майбутніх періодів, резервів та забезпечень")

�00* www

Інвентаризація активів на позабалансових рахунках (Ю. рябчинський) �00* 5�

Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання. Зразок 
(додаток до статті "Інвентаризація активів на позабалансових рахунках")

�00* www

Головні моменти вдалої інвентаризації в бюджетній установі (В. Вальківський) �00* 5�

Відповідальність за порушення порядку проведення інвентаризації (В. Вишиваний) �00* 59

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ № стор.



d
o
d
at
o
k.
vo
b
u
.c
o
m
.u
a

57

КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
Лист МФУ від 11.06.15 р. № 31-11420-07-10/19544 "Щодо залучення транспортних засобів під час 
мобілізації" (Коментар редакції: Як інвентаризувати транспорт, переданий на потреби армії)

��5 ��

ГАРЯЧА ТЕМА № стор.
Аванси та податок на прибуток відтепер сплачують за одним бюджетним кодом (Т. Шустваль) 69 �
Нові розміри мінзарплати та прожиткового мінімуму: застосовуємо з 1 вересня? (В. Нагорний) 87 �
Коли відображати результати коригування у пДВшному обліку (Д. Петрига) 99 �

ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ № стор.
порядок заповнення ТТН (В. Вишиваний)
• Хто використовує ТТН
• Який бланк ТТН використовувати
• Хто виписує ТТН
• Кількість екземплярів ТТН
• Особливості заповнення ТТН
• Відповідальність за відсутність ТТН

88* 8

Товарно-транспортна накладна. Зразок (додаток до статті "Порядок заповнення ТТН") 88* www
ВІДПУСТКИ № стор.

Директор — єдиний працівник підприємства: чи може він піти у відпустку (П. Маєвська) 66 �0
працівник перед звільненням хворів: як обчислити компенсацію за дні відпустки (О. Брусницина) 7� ��
У відпустку перед звільненням: скільки днів роботодавець має надати співробітнику 
(О. Брусницина)

7� ��

Чи враховувати середній заробіток мобілізованого під час розрахунку відпускних (Коментар до 
листа Мінсоцполітики України від 18.08.15 р. № 1062/13/84-15) (А. Король)

8� �8

Лист Міністерства соціальної політики України "Щодо врахування при розрахунку відпускних 
середнього заробітку мобілізованого" від 18.08.15 р. № 1062/13/84-15 (додаток до коментаря "Чи 
враховувати середній заробіток мобілізованого під час розрахунку відпускних")

8� www

Додаткова "дитяча" відпустка: особливості надання (Коментар до листа Мінсоцполітики України 
від 12.05.15 р. № 256/13/116-15) (Т. Прощина)

96 �0

Чи можна виплатити відпускні пізніше ніж за три дні до відпустки (А. Ткачук) �0� �8
Чи можна надати бабусі відпустку для догляду за дитиною (А. Король) �0� ��
Заява про надання бабусі-пенсіонерці відпустки для догляду за дитиною. Зразок (додаток до 
статті "Чи можна надати бабусі відпустку для догляду за дитиною")

�0� www

Наказ про надання бабусі-пенсіонерці відпустки для догляду за дитиною. Зразок (додаток до 
статті "Чи можна надати бабусі відпустку для догляду за дитиною")

�0� www

Чи компенсувати при звільненні невикористану додаткову щорічну відпустку (А. Ткачук) ��0 www
ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ № стор.

Зарплата охоронників: обчислюємо та обліковуємо (Т. Прощина) 6� 6
Квартальна премія звільненому працівнику: як показати у Звіті із ЄСВ (Т. Прощина) 6� 9
Доходи попередніх періодів виплачуємо в липні �0�5 року
Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року (Н. Підлужна)

6� 6

Сума індексації постійно зростає? Зафіксуйте суму витрат на працівників (В. Циганенко) 65 �7
Робоча зміна з 18:00 до 22:00: чи оплачувати роботу у вечірні години (П. Маєвська) 7� �0
Збереження роботи та зарплати за мобілізованим: знову зміни (Коментар до Закону України 
від 14.05.15 р. № 433-VIII та постанови КМУ від 29.07.15 р. № 542) (А. Король)

7� ��

Доходи попередніх періодів виплачуємо в серпні �0�5 року
Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року (Н. Підлужна)

78 �0

Доходи попередніх періодів виплачуємо у вересні �0�5 року 
Компенсація боргів із зарплати з січня 2001 року (Н. Підлужна)

8� ��

Установлюємо систему преміювання для реалізаторів (В. Колісник, В. Нагорний) 86* 6�
Індексація: відповідаємо на актуальні запитання вересня (В. Циганенко)
• З якою сумою індексації порівнювати суму підвищення зарплати
• Працюємо повний тиждень — чи зміниться базовий місяць
• Зарплата зросла посеред місяця: чи буде він базовим
• Як індексують зарплату зовнішніх сумісників
• Як штрафують за неіндексацію зарплати

9� 9

Місцеві вибори — 2015: оплачуємо працю членів виборчкомів та залучених спеціалістів 
(А. Король)

9� 9

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Цивільно-правовий договір про виконання обов'язків члена виборчої комісії на місцевих виборах 
2015 року. Зразок (додаток до статті "Місцеві вибори — 2015: оплачуємо працю членів виборчкомів 
та залучених спеціалістів")

9� www

Заява про увільнення працівника від виконання службових обов'язків на час роботи у виборчій 
комісії. Зразок (додаток до статті "Місцеві вибори — 2015: оплачуємо працю членів виборчкомів та 
залучених спеціалістів")

9� www

Наказ про увільнення працівника від виконання службових обов'язків на час роботи у виборчій 
комісії. Зразок (додаток до статті "Місцеві вибори — 2015: оплачуємо працю членів виборчкомів та 
залучених спеціалістів")

9� www

Лист Мін'юсту України від 24.09.15 р. № 23648-0-3315/20.6 "Щодо утримання аліментів із 
середнього заробітку мобілізованих працівників" (Витяг) (Коментар редакції: Чи стягувати 
аліменти з компенсації зарплати мобілізованих)

9� ��

Зарплата у вірядженні: ТОп-10 популярних запитань (П. Маєвська)
• Як оплачують роботу працівника, направленого у відрядження?
• Як обчислити зарплату за дні відрядження, якщо працівнику встановлено погодинну тарифну 
ставку?
• Як оплачувати роботу у відрядженні, яке припадає на вихідний за графіком роботи працівника 
чи святковий день?
• Як оплачувати працівнику день виїзду у відрядження та день прибуття з нього?
• Як розрахувати зарплату за час нового відрядження, якщо працівника з одного відрядження 
одразу направляють в інше?
• Чи нараховують працівникам премії за дні перебування у відрядженні?
• Як табелювати дні відрядження

95* �0

Табель обліку робочого часу. Зразок (додаток до статті "Зарплата у вірядженні: ТОП-10 
популярних запитань")

95* www

Доходи попередніх періодів виплачуємо в жовтні 2015 року 
Компенсація боргів із зарплати з січня 2001 року (Н. Підлужна)

96 ��

під час відпустки працівник здавав донорську кров: як оплачувати (Т. Прощина) 97 ��

Студент-бюджетник працевлаштувався: чи залишиться право на стипендію (М. Богач) 98 �0

Зарплату збільшили, зменшили, знову збільшили: як правильно індексувати (В. Циганенко) �0� �0

Доходи попередніх періодів виплачуємо в листопаді 2015 року
Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року (Н. Підлужна)

�05 ��

Лист Мінсоцполітики України від 22.10.15 р. № 16009/0/14-15/13 "Щодо індексації зарплати" 
(Коментар редакції: Установлення яких надбавок не впливає на базовість місяця для індексації)

�07 ��

Гарантії для АТОшників та їхніх працедавців: які правила в дії (Т. Прощина) �08 �

Заробіток призваним до війська: нарахували, виплатили, отримали компенсацію (А. Король) �08 7

Cередній заробіток призваним на військову службу: облік та оподаткування (А. Король) �08 �0

Компенсація заробітку мобілізованим: як повернути зайво сплачені податкові платежі 
(В. Циганенко)

�08 ��

Заповнення ф. № 1ДФ та Звіту з ЄСВ у разі проведення перерахунку податкових платежів за 
2014 рік. приклад (додаток до статті "Компенсація заробітку мобілізованим: як повернути зайво 
сплачені податкові платежі")

�08 www

Як відображати у ф. № 1ДФ суму компенсації зарплати
мобілізованого: думка фіскалів (додаток до статті "Компенсація заробітку мобілізованим: 
як повернути зайво сплачені податкові платежі")

�08 www

Середнього заробітку мобілізованим не оподатковували: які наслідки для роботодавця 
(В. Нагорний)

�08 �7

підприємству — прибуток, менеджеру — винагорода: як організувати облік мотиваційних виплат 
при продажу розливної продукції (В. Литвинова)
• Як і за що платити менеджерам із продажів
• Як документально оформити систему оплати менеджерських
• Коли та як обчислювати менеджерську винагороду
• Податкове навантаження на підприємство
• розрахунок суми менеджерської винагороди
• Бухгалтерський облік менеджерських

��0 �6

Відпрацьовано неповний місяць: як нараховувати індексацію (І. Безсмертний) ��� �6

ОпЛАТА пРАЦІ ТА ІНШІ ВИпЛАТИ № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
Допомога на оздоровлення: розрахунок й оподаткування (П. Маєвська)
• Документальне підґрунтя
• Визначення суми оздоровчих
• Оподаткування допомоги на оздоровлення
• Бухоблік оздоровчих виплат

��� �7

Абонемент у басейн від роботодавця: документування, облік, оподаткування (А. Король)
• Оренда басейних доріжок
• Придбання абонементів у басейн
• Компенсація вартості абонементів

��� �0

Зарплати з грудня 2015 р. індексуємо по-новому (В. Циганенко) ��7 ��
Доходи попередніх періодів виплачуємо в грудні �0�5 року 
Компенсація боргів із зарплати із січня 2001 року (Н. Підлужна)

��7 ��

Бригадирські та надбавка за профмайстерність: характер виплат (Т. Крикунова) ��0 �7
СОЦСТРАХУВАННЯ № стор.

Середній заробіток для лікарняних і декретних обчислюємо по-новому (Коментар до постанови 
КМУ від 26.06.15 р. № 439) (В. Циганенко)

6� �

Оплата перших п'яти днів лікарняних — за новим порядком (Коментар до Порядку оплати перших 
п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з 
нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця, затвердженого постановою 
КМУ від 26.06.15 р. № 440) (Т. Прощина)

6� �8

Держдопомога сім'ям із дітьми: порядок надання змінено (Коментар до постанови КМУ 
від 04.06.15 р. № 355) (А. Король)

6� ��

Лікарняний, виданий на непідконтрольній території, оплаті не підлягає (Коментар до листа 
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.06.15 р. № 2.4-17-1004) 
(Т. Прощина)

6� �9

Як заповнювати бланк лікарняного у зв'язку з нововведеннями (Т. Прощина) 70* �
Обчислюємо лікарняні по-новому: загальний алгоритм (Т. Прощина) 70* 5
Заохочувальні та компенсаційні виплати: враховуйте при обчисленні лікарняних правильно 
(В. Циганенко)

70* 7

Страховий стаж працівника: обчисліть правильно (В. Нагорний) 70* �0
Чи враховують квартальні премії при розрахунку лікарняних (А. Хусід) 70* ��
Які виплати брати в розрахунок середнього заробітку (Т. Прощина) 70* ��
Зарплата за розрахунковий період ще не відома: як нарахувати лікарняні (Т. Прощина) 70* ��
Лікарняні та декретні за сумісництвом: нові правила розрахунку (В. Циганенко) 70* �5
Довідка про середню заробітну плату (дохід). Зразок (додаток до статті "Лікарняні та декретні за 
сумісництвом: нові правила розрахунку")

70* www

Як обчислювати лікарняні внутрішньому суміснику (В. Циганенко) 70* ��
Як перехідні відпускні враховують при обчисленні лікарняних (М. Постернак) 70* ��
"перехідні" листки непрацездатності: як обчислювати лікарняні та декретні (А. Король) 70* ��
Як оплачувати лікарняні, якщо на підприємстві простій (В. Вальківський) 70* �6
У розрахунковому періоді немає заробітку: обчислюємо лікарняні та декретні (Т. Прощина) 70* �8
Донарахували зарплату за минулий період: доходом якого місяця її вважати (Т. Прощина) 70* �0
Як оплачувати лікарняні працівнику, який пропрацював < 12 місяців (А. Король) 70* ��
Як застосовують правило "з першого до першого числа" під час нарахування лікарняних (А. Хусід) 70* ��
Як обчислити лікарняні при змінному режимі роботи (В. Вальківський) 70* ��
Як неповний робочий час вплине на суму лікарняних і декретних (В. Вальківський) 70* ��
Робота вахтовим методом: як оплачувати лікарняні (В. Нагорний) 70* �5
працівника перевели на іншу посаду: як обчислити лікарняні (Д. Зубач) 70* www
Лікарняні в разі нещасного випадку: як обчислити та показати у звітності (Т. Прощина) 70* �6
Хто обчислює страхові виплати в разі нещасного випадку (В. Вальківський) 70* www
Обчислюємо декретні по-новому: дороговказ для працедавця (А. Король) 70* �8
продовжили декретну відпустку: як донараховувати допомогу (А. Гоменюк) 70* �0
У декрет "із запізненням": як рахувати допомогу за перехідним лікарняним (А. Гоменюк) 70* ��
Розрахунок декретних у нестандартних ситуаціях (А. Король) 70* ��
Робота неповний день у відпустці по догляду за дитиною: як обчислити декретні (М. Постернак) 70* �5
Допомога по безробіттю: чи потрібна довідка про середній заробіток (А. Гоменюк) 7� ��

ОпЛАТА пРАЦІ ТА ІНШІ ВИпЛАТИ № стор.
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Соцстрахування переселенців із Криму та зони АТО (Коментар до постанови КМУ від 08.07.15 
р. № 471) (А. Король)

78 �8

Середній заробіток для лікарняних та декретних: перші роз'яснення від Мінсоцполітики (Коментар 
до листа Мінсоцполітики України від 31.07.15 р. № 445/18/99-15) (В. Нагорний)

8� ��

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 
03.09.15 р. № 5.2-32-1422 "про врахування відпускних під час розрахунку виплат відповідно до 
порядку № 1266" (Витяги) (Коментар редакції: Обчислюємо лікарняні: як ураховувати відпускні)

90 ��

 Документ від окупанта? Забудьте про соцвиплату (Коментар до листа Виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 13.05.15 р. № 5.2-32-841) 
(А. Король)

9� ��

приклади обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов'язкового 
державного соціального страхування, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики 
України від 21.10.15 р. № 1022 (Коментар редакції: розрахунок лікарняних і декретних: краще 
роз'яснень — тільки приклади!)

�0� ��

Виплатили зайві лікарняні, а працівник звільнився: повертаємо кошти Фонду (М. Богач) �05 ��

Лист з проханням повернути зайво одержані лікарняні. Зразок (додаток до статті "Виплатили зайві 
лікарняні, а працівник звільнився: повертаємо кошти Фонду")

�05 www

Облік повернення екс-працівником та винуватцем зайво виплачених лікарняних. Числовий 
приклад (додаток до статті "Виплатили зайві лікарняні, а працівник звільнився: повертаємо кошти 
Фонду")

�05 www

За останні 12 місяців страховий стаж менше 6 місяців: обчислюємо лікарняні та декретні 
(А. Гоменюк)

��� ��

перерахунок лікарняних працівнику, чий страховий страж протягом останніх 12 місяців менший за 
шість місяців. Числовий приклад (додаток до статті "За останні 12 місяців страховий стаж менше  
6 місяців: обчислюємо лікарняні та декретні")

��� www

Демобілізований став до роботи: як комунпідприємству розрахувати лікарняні (Т. Крикунова) ��� �6

Декретна відпустка: заповнюємо таблицю 6 Звіту з ЄСВ (Л. єфіменко) ��� ��

Заповнення таблиці 6 Звіту з ЄСВ у разі надання декретної відпустки, її продовження. приклад 
(додаток до статті "Декретна відпустка: заповнюємо таблицю 6 Звіту з єСВ")

��� www

працівник захворів у день звільнення: як оподатковувати лікарняні (М. Доценко) ��8 �8

ПЕНСІЇ № стор.

У довідці про зарплату завищена пенсія: чи несе підприємство відповідальність (C. Черв'як) 68 8

працівник виходить на наукову пенсію: чи виплачувати грошову допомогу (П. Маєвська) 69 ��

Які документи подавати для призначення пенсій: зміни у формі довідки та інші новації (Коментар 
до постанови Правління Пенсійного фонду України від 30.07.15 р. № 13-2) (Г. Мастюгіна)

90 ��

Чи зараховують до пільгового стажу військову службу під час мобілізації (Г. Мастюгіна) 9� �0

припинено підприємництво: коли повернуть усю пенсію (Г. Мастюгіна) 9� ��

Стаж підприємця-єдинника для пенсії: як обчислюватимуть (М. Мальцева) �07 ��

Держслужбовець був добровольцем в АТО: чи платять йому пенсію по інвалідності (О. Охріменко) �07 ��

Участь в АТО: як вплине на розмір пенсії держслужбовця (О. Охріменко) �07 ��

Інвалід ІІІ групи працевлаштовується: чи втратить він пенсію (Г. Мастюгіна) ��� �0

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО № стор.

Не подали повідомлення про прийняття на роботу: розмір штрафних санкцій (В. Нагорний) 6� ��

повідомлення про прийнятих працівників: відповідаємо на актуальні запитання (В. Нагорний) 6� ��

Директор — єдиний працівник підприємства: чи може він піти у відпустку (П. Маєвська) 66 �0

працівник звільнився та не повернув позики: хто заплатить податки (П. Маєвська) 68 �0

працівник виходить на наукову пенсію: чи виплачувати грошову допомогу (П. Маєвська) 69 ��

Назва "декретної" посади не відповідає Класифікатору: чи виправляти в трудовій книжці 
(Я. Могульська)

7� �6

У трудовій книжці зазначили неправильну дату працевлаштування: як виправити (В. Колісник) 7� �7

Заповнення розділу "Відомості про роботу" у разі виправлення дати прийняття особи 
на роботу. Зразок (додаток до статті "У трудовій книжці зазначили неправильну дату 
працевлаштування: як виправити")

7� www

СОЦСТРАХУВАННЯ № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
Затримка розрахунку під час звільнення: як вплине форс-мажор зони АТО  
(Коментар до листа Мінсоцполітики України від 14.05.15 р. № 2433/1/10-15/06) (А. Гоменюк)

78 �9

працівник демобілізується: акценти для кадровика (Коментар до листів Мінсоцполітики України 
від 10.06.15 р. № 231/06/186-15, від 16.07.15 р. № 302/06/186-15) (А. Гоменюк)

78 �0

практика Верховного Суду: найцікавіше в липневих рішеннях (Б. Свіржський)
• Що вважати офіційним документом, щодо якого вчинили службове підроблення
• Витребування майна із чужого незаконного володіння від добросовісного набувача
• Передача в приватну власність ділянок у залізничній смузі відведення
• Отримання згоди профспілки на звільнення працівника
• Сплата фізособою земельного податку за ділянку під багатоповерхівкою
• розгляд справ щодо приватизації майна шляхом викупу

8� �7

Магазин "зранку до ночі": як організувати роботу продавців та касирів (В. Нагорний)
• Як працює магазин — так працює й продавець
• регулювання роботи змінами
• Підсумований облік робочого часу
• робота в нічний і вечірній час
• робота у святкові (неробочі) та вихідні дні
• Нарахування та оподаткування зарплати

86* 60

правила внутрішнього трудового розпорядку (Витяг). Зразок (додаток до статті "Магазин  
"зранку до ночі": як організувати роботу продавців та касирів") 

86* www

положення про оплату праці (Витяг). Зразок (додаток до статті "Магазин "зранку до ночі":  
як організувати роботу продавців та касирів")

86* www

Графік змінності продавців продовольчих товарів за жовтень 2015 р. Зразок (додаток до 
статті "Магазин "зранку до ночі": як організувати роботу продавців та касирів")

86* www

Табель обліку використання робочого часу за жовтень 2015 р. Зразок (додаток до статті 
"Магазин "зранку до ночі": як організувати роботу продавців та касирів")

86* www

Розрахунок зарплати продавців продовольчих товарів за жовтень 2015 р. Зразок  
(додаток до статті "Магазин "зранку до ночі": як організувати роботу продавців та касирів")

86* www

Час роботи та відпочинку водіїв: працюємо правильно (В. Нагорний)
• Нормативне підґрунтя
• Скільки може працювати водій на внутрішніх перевезеннях
• Скільки може працювати водій під час міжнародних перевезень
• Штрафи за недотримання умов роботи та відпочинку водіїв

88* �6

Коли підприємець управі брати на роботу іноземців (А. Хусід) 89 ��
Лист Державного центру зайнятості України "про право на застосування праці іноземців та осіб 
без громадянства" від 03.10.13 р. № ДЦ-09-6306/0/6-13 (додаток до статті "Коли підприємець управі 
брати на роботу іноземців")

89 www

Вкладиш до трудової книжки: продовжувати нумерацію записів чи розпочинати нову (В. Колісник) 89 ��
Записи у трудовій книжці. приклад (додаток до статті "Вкладиш до трудової книжки: продовжувати 
нумерацію записів чи розпочинати нову")

89 www

Чи скорочувати день перед святом особам із неповним робочим часом (Т. Прощина) 9� ��
"Комерційний директор" замість "Директора комерційного": чи виправляти (В. Колісник) 9� �5
Коли можна звільнити працівницю під час її відпустки для догляду за дитиною (З. Куриляк) 9� �6
Зарплата у вірядженні: ТОп-10 популярних запитань (П. Маєвська)
• Як оплачують роботу працівника, направленого у відрядження
• Як обчислити зарплату за дні відрядження, якщо працівнику встановлено погодинну тарифну 
ставку
• Як оплачувати роботу у відрядженні, яке припадає на вихідний за графіком роботи працівника 
чи святковий день
• Як оплачувати працівнику день виїзду у відрядження та день прибуття з нього
• Як розрахувати зарплату за час нового відрядження, якщо працівника з одного відрядження 
одразу направляють в інше
• Чи нараховують працівникам премії за дні перебування у відрядженні
• Як табелювати дні відрядження

95* �0

Табель обліку робочого часу. Зразок (додаток до статті "Зарплата у вірядженні:  
ТОП-10 популярних запитань")

95* www

Коли новостворене підприємство має повідомити про прийняття на роботу директора 
(В. Циганенко)

97 �5

підвищили мінзарплату: дії кадровика (А. Король) 98 www

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
працівника призвали на строкову військову службу: дії кадровика та бухгалтера (А. Король) 99 ��
Чи можна з усіма працівниками укласти строкові договори (Т. Прощина) �0� �9
Матвідповідальність працівників: усе що треба знати роботодавцю (Т. Прощина)
• Притягнення до матвідповідальності: коли це можливо
• Коли матвідповідальність не виникає
• Скільки можна стягнути з працівника
• Процедура притягнення до відповідальності
• Практичні нюанси
• Бухоблік

�0� �

Наказ про притягнення до матеріальної відповідальності. Зразок  
(додаток до статті "Матвідповідальність працівників: усе що треба знати роботодавцю")

�0� www

Як визначати розмір шкоди, що підлягає стягненню з працівника (В. Нагорний) �0� 9
Шкода, не пов'язана з роботою: чи буде матвідповідальність працівника (А. Король) �0� ��
підприємство оштрафували: чи притягнуть бухгалтера до матвідповідальності (А. Король) �0� ��
працівник під час виконання трудових обов'язків завдав шкоду третім особам:  
як стягнути (В. Вишиваний)

�0� www

Договори про повну матеріальну відповідальність: дрібниць немає �0� www
На підприємстві змінився керівник: кого та як повідомляти (Коментар до листа ДФСУ  
від 02.10.15 р. № 20929/6/99-99-17-03-03-15) (П. Маєвська)

��0 ��

Чи може керівник бути одночасно і головним бухгалтером (Г. Оленин) ��� �7
працівник помер у відпустці: дії кадровика та бухгалтера (А. Король) ��� www
Жінка у відпустці для догляду: чи можна її звільнити за переведенням (Т. Прощина) ��� ��
Медогляди працівників: організація та оподаткування (Т. Прощина) ��� ��
Коли підприємець повинен прийняти на роботу інваліда (М. Доценко) ��5 �5
Засновник за сумісництвом директор: чи може він себе звільнити (Г. Сазонов) ��0 6
Норматив робочих місць для інвалідів:  чи включати працівницю у відпустці для догляду  
за дитиною (М. Доценко)

��0 www

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ № стор.
Допомога по безробіттю: чи потрібна довідка про середній заробіток (А. Гоменюк) 7� ��
Реєстрація переселенців безробітними: порядок оновлено (Коментар до постанови КМУ 
від 08.07.15 р. № 473) (А. Король)

7� �7

Чи виконувати квоту з працевлаштування неконкурентоспроможних (А. Хусід) 99 ��
ВІДРЯДЖЕННЯ № стор.

Авансу на відрядження не видавали: чи буде податок на доходи під час компенсації витрат 75* �6
Розрахунок середнього заробітку для відрядження: секрети врахування річних премій  
(М. Богач, В. Нагорний)

8� 9

Оновлено Інструкцію про відрядження: добові, реєстрація, перевезення багажу  
(Коментар до наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Інструкції  
про службові відрядження в межах України та за кордон" від 04.08.15 р. № 694) (Т. Нижник)

89 �9

 Службове відрядження: незмінні правила (Т. Нижник)
• Що таке відрядження та кого дозволено/заборонено туди скеровувати
• Відрядження чи роз'їзний характер роботи
• Чи є обмеження щодо строків відрядження 
• Чи утримувати з добових військовий збір та єСВ 
• Чи відшкодовують витрати, якщо документи втрачено
• Чи зберігають за відрядженими посаду та зарплату
• Чи виходити на роботу в день вибуття-прибуття з відрядження
• Чи діє готівкове обмеження у відрядженні

95* �

Службова поїздка: звертаємо увагу на документи! (Т. Нижник)
• Документація щодо відрядження
• Наказ про відрядження
• Кошторис витрат на відрядження
• Завдання на відрядження
• Звіт про виконану роботу
• Скасування відрядження
• Подовження відрядження

95* 9

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

положення про відрядження: дрібниць немає (Т. Нижник)
• Хто розробляє цей документ
• Зразок положення
• Вводимо положення в дію

95* ��

Відрядження по Україні: вивчаємо облікові нюанси (В. Вишневецька) 95* �6

Закордонні відрядження й курсові різниці: коли це можливо (В. Вишневецька)
• Витрати, понесені під час закордонного відрядження, збігаються з виданим авансом
• Витрати, понесені під час закордонного відрядження, менші ніж сума попередньо отриманого 
авансу
• Витрати, понесені під час закордонного відрядження, більші ніж сума попередньо отриманого 
авансу

95* �0

Аванс на відрядження: увага на деталі (М. Богач) 95* ��

Звітуємо щодо відрядження: вчасно та без санкцій (А. Осавул) 95* �6

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Зразок  
(додаток до статті "Звітуємо щодо відрядження: вчасно та без санкцій")

95* www

Звіт про відрядження: практичні моменти (А. Осавул)
• Закупівля ТМЦ у відрядженні: коли подати Звіт
• Авансу на відрядження не видавали: строки звітування
• Заповнюємо ф. № 1ДФ: які відрядні кошти відображати
• Співробітник захворів у відрядженні: строк подачі Звіту

95* �7

Закордонне відрядження: оподатковуємо понаднормові добові (З. Куриляк) 95* �8

Усе, що треба знати про добові (З. Куриляк)
• розмір добових: чи є межі
• Чи коригувати добові на вартість харчування в готелі чи транспорті
• Чи платять добові за дні хвороби у відрядженні
• Який розмір добових у день перетину кордону
• У які строки сплачувати податок на доходи

95* �0

Компенсація працівнику вартості проживання у відрядженні (К. Медведенко)
• Які документи підтверджують вартість проживання
• Чи компенсують проживання відрядженого у двомісному готельному номері
• Чи відшкодовують побутові послуги, якими користувалися у відрядженні
• Чи компенсують працівнику витрати на бронювання номера
• Чи потрібно відрядженим працівникам сплачувати турзбір

95* ��

Витрати на проїзд: що можна компенсувати (А. Осавул)
• Чи оплачують проїзд при несвоєчасному поверненні з відрядження
• Чи можна використовувати таксі у відрядженні
• Чи компенсують проїзд працівника з дому до аеропорту
• Чи можна орендувати авто у відрядженні
• Як підтвердити придбання квитків на потяг через Інтернет
• Чи потрібен посадковий талон при оформленні електронного квитка

95* �6

Інші компенсаційні виплати за відрядженням (А. Осавул)
• Витрати на оформлення закордонного паспорта, візи
• Страхування у відрядженні
• Телефонний зв'язок і послуги роумінгу

95* �9

Зарплата у вірядженні: ТОп-10 популярних запитань (П. Маєвська)
• Як оплачують роботу працівника, направленого у відрядження
• Як обчислити зарплату за дні відрядження, якщо працівнику встановлено погодинну тарифну 
ставку
• Як оплачувати роботу у відрядженні, яке припадає на вихідний за графіком роботи працівника 
чи святковий день
• Як оплачувати працівнику день виїзду у відрядження та день прибуття з нього
• Як розрахувати зарплату за час нового відрядження, якщо працівника з одного відрядження 
одразу направляють в інше
• Чи нараховують працівникам премії за дні перебування у відрядженні
• Як табелювати дні відрядження

95* �0

Табель обліку робочого часу. Зразок (додаток до статті "Зарплата у вірядженні:  
ТОП-10 популярних запитань")

95* www

ВІДРЯДЖЕННЯ № стор.



d
o
d
at
o
k.
vo
b
u
.c
o
m
.u
a

6� 65

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Фізособа-підприємець і відрядження: відповідаємо на запитання (А. Хусід)
• Чи може підприємець сам себе відправити у відрядження
• Чи потраплять видатки на поїздку підприємця до його витрат
• Як підприємцю відрядити свого працівника

95* �7

Витрати на відрядження компенсує приймаюча сторона: особливості обліку (р. Поліщук) �0� �0

Облік витрат на відрядження, коли їх компенсує приймаюча сторона. Числовий приклад  
(додаток до статті "Витрати на відрядження компенсує приймаюча сторона: особливості обліку")

�0� www

Товар придбали у відрядженні: коли відображати податковий кредит (Н. Волошина) �0� ��

порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, 
затверджений наказом Мінфіну України від 28.09.15 р. № 841 (Коментар редакції: Авансовий звіт: 
зустрічайте нову форму та порядок заповнення)

�0� ��

Витрати на відрядження в екзотичній валюті: звітування та бухоблік (А. Осавул)
• Аванс на корпоративну банківську платіжну картку: можна чи ні
• Як правильно заповнити авансовий звіт
• Як перевести інвалюту країни відрядження в інвалюту виданого авансу
• Як обчислити гривневий еквівалент відрядних витрат

��7 �0

Бухоблік витрат в екзотичній валюті, понесених під час відрядження. Числовий приклад  
(додаток до статті "Витрати на відрядження в екзотичній валюті: звітування та бухоблік")

��7 www

ВИКОРИСТАННЯ РЕєСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ № стор.

Кожні сім років новий РРО? Так, але навіщо? (О. Степовий) 6� ��

День без розрахункових операцій: чи друкувати Z-звіт (Т. Нижник) 6� ��

РРО та розрахункові книжки: окреслюємо сферу застосування (Т. Нижник) 67* ��

Касові апарати: від придбання до зняття з реєстрації (Т. Нижник) 67* �5

Реєстрація КОРО та розрахункових книжок: крок за кроком (Т. Нижник) 67* ��

програмування РРО: цікаві моменти (А. Осавул) 67* �6

Вимкнули електрику чи поламався РРО: працюємо з РК або резервним РРО (А. Осавул) 67* �0

помилка при заповненні КОРО: чи можна внести правки (А. Осавул) 67* ��

Як виправити суму, неправильно проведену через РРО (А. Осавул) 67* www

РРО-звітність: нюанси паперового та електронного варіантів (А. Осавул) 67* �5

Робота з РРО: змінено правила гри (Т. Нижник) 69 ��

РРО-практикум: відповідаємо на актуальні питання (Т. Нижник)
• Підприємець торгує пивом — подбайте про ррО
• Послуги на території села — використовуйте рК
• Надаєте послуги за готівку — треба ррО
• єдинники та ррО

7� �

послуги ломбардів: чи потрібно застосовувати РРО (Т. Лісіца) 7� �0

Відокремлений підрозділ: з'ясовуємо термінологію 75* ��

Інтернет-торгівля: коли видають розрахунковий документ 75* ��

продаж основних засобів за готівку: чи потрібен РРО 75* ��

Z-звіт: чи треба щодня друкувати та зберігати 75* �5

Акцизний податок: чи фіксувати його в КОРО 75* �5

КОРО та РК закінчилися: скільки зберігати 75* �6

Акцизний податок: чи треба відображати у фіскальному чеку 75* �7

Бенкет-фуршет: документальне оформлення та розрахункові нюанси (С. Пушкар) 8� 6

Вимога до комори. Зразок (додаток до статті "Бенкет-фуршет: документальне оформлення  
та розрахункові нюанси") 

8� www

Вільна каса! або Все, що варто знати касиру торговельного підприємства (Т. Нижник)
• Загальні правила оформлення готівкових розрахунків
• Стандартний день касира
• Форс-мажори в роботі касира

86* �6

продаж пива підприємцю відобразили в чеку з 5%-вим акцизом: облікові наслідки (Т. Михайлова) 86* 5�

пасажирські перевезення: чи потрібен РРО (А.Осавул) 88* �9

ВІДРЯДЖЕННЯ № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
Участь у виставці або ярмарку: вирішуємо організаційні питання (О. Тростян)
• Ухвалення рішення про участь
• Умови для торгівлі пивом на заході
• розрахунки з покупцями
• Перереєстрація ррО
• Переоформлення ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями
• Внесення змін до реєстру платників єдиного податку

97 �6

Чи потрібно ОСББ проводити внески співвласників через касовий апарат (А. Юлін) �0� ��
РРО без скриньки: як зберігати готівку �0� ��
Фізособа-єдинник. пиво. РРО. Знаходимо точки дотику (Коментар до листа ГУ ДФС у м. Києві 
від 22.10.15 р. № 3153/С/26-15-17-04-14) (Т. Нижник)

�0� ��

Лист Державної фіскальної служби України "Чи впливає кількість господиниць у фізособи-
єдинника на необхідність застосування РРО" від 06.11.15 р. № 10397/Т/99-99-22-07-03-14  
(Коментар редакції: Нова торгова точка — не привід застосовувати ррО)

�05 �8

Чи повинен ЦСО видавати клієнту підмінний РРО (Т. Нижник) �07 �8
Чи дозволено торгувати алкоголем через Інтернет (Коментар до листа ДФСУ від 01.10.15 р. № 2088
7/6/99-99-22-07-03-15) (Т. Нижник)

�08 �8

Мало послуг — дайте ще, або Впровадження торгівлі в перукарні (Ю. Ульман) ��0 �9
Лист ГУ ДФС у Волинській області від 09.11.15 р. № 511/10/03-20-22-03-10 (Витяг)  
(Коментар редакції: Безготівкові операції: касовий апарат не потрібен)

��� �0

Оренда та РРО: неромантичні стосунки (Т. Нижник) ��6* 5�
прощавай, РРО з друкованою стрічкою: які касові апарати застосовуємо у 2016 році (Т. Нижник) ��8 �
Коли дата внесення готівки в КОРО та Книгу буває штрафонебезпечною (А. Хусід) ��0 ��

ГРОШОВИЙ ОБІГ № стор.
Старт роботи касира: укладаємо договір про матвідповідальність (Б. Свіржський) 67* �
Ліміт каси: як не вийти за межі дозволеного (К. Медведенко)
• Вимоги до встановлення ліміту каси
• Кому не потрібно встановлювати ліміт каси
• Алгоритм розрахунку ліміту каси
• Окремі випадки визначення ліміту каси
• Які кошти не вважають понадлімітними
• Чи потрібно переглядати ліміт каси
• Відповідальність

67* 5

Ази оформлення розрахункових документів (К. Медведенко) 67* �0
Обмеження готівкових розрахунків 10 та 150 тис. грн: суть і відповідальність (П. Маєвська) 67* �7
Готівкові розрахунки за участю фізособи: які граничні суми 75* �8
Оформлення готівкових операцій: корисні поради (Т. Нижник) 76 �9
Інвентаризація каси підприємства: нюанси проведення (А. Осавул) �00* �6
Акт про результати інвентаризації наявних коштів. Зразок (додаток до статті "Інвентаризація каси 
підприємства: нюанси проведення")

�00* www

Інвентаризація каси: облік результатів (О. Сідак) �00* �9
Незалежний профдіяч: чи діє обмеження готівкових розрахунків �08 �7
Внески до статутного фонду: чи бути готівковому обмеженню �08 �7

ОРЕНДНІ ОПЕРАЦІЇ № стор.
Орендар достроково розриває договір оренди: відображаємо в обліку гарантійний платіж 
(Н. Волошина)

7� 9

Ремонт орендованих основних засобів: як відобразити в обліку (В. Карпова)
• Хто має ремонтувати предмет оренди
• Класифікуємо ремонтний захід
• Бухоблік витрат на ремонт орендованих ОЗ
• Податковий облік витрат на ремонт орендованих ОЗ

8� �9

передання нерезиденту в оренду судна з екіпажем: чи потрібно нараховувати пДВ (О. Коваленко) 88* �5
Оренда частини торгового залу: чи можна погодинно (Б. Свіржський) 90 7
Чи оподатковувати громадській організації дохід від оренди (А. Юлін) 9� ��
Орендодавець нерухомості — фізособа-нерезидент: які негативні наслідки (А. Король) 96 �5
Розподіл орендної плати за майно комунвласності: особливості обліку (А. Юлін) 98 �7
Чи можна орендодавцю виписати одну зведену пН на всіх неплатників пДВ (К. Медведенко) �0� �8

ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОпЕРАЦІЙ № стор.
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податкова накладна. Зразок (додаток до статті "Чи можна орендодавцю виписати одну зведену ПН 
на всіх неплатників ПДВ")

�0� www

Як лізингоодержувачу обліковувати відшкодування витрат на страхування об'єкта фінлізингу 
(Т. Лісіца)

�05 �5

Облік у лізингоотримувача операцій фінансового лізингу. Числовий приклад (додаток до статті 
"Як лізингоодержувачу обліковувати відшкодування витрат на страхування об'єкта фінлізингу")

�05 www

Особливості оренди державного та комунального майна (А. Ярошенко)
• Яке майно належить до об'єктів оренди
• Хто виступає орендодавцем
• Процедура укладення договору оренди
• Орендна плата
• Подовження договору оренди
• Поліпшення та ремонт орендованого майна
• Припинення договору оренди

�09* �

Договір оренди нерухомості: від укладення до виконання (О. Трегубова)
• Істотні умови договору оренди нерухомості
• Чи може орендодавцем бути директор (засновник) орендаря
• Форма договору оренди та держреєстрація права оренди
• Передання нерухомості орендареві та її повернення орендодавцю
• Орендна плата: початок сплати, періодичність, індексація
• Пролонгація договору: як рахувати строк оренди

�09* ��

Оренда житла: без договору не пропонувати (О. Лавренова) �09* �8

Оренда з викупом: альтернативний механізм придбання житла (О. Лавренова) �09* ��

Договір оренди (найму) автомобіля: особливості, форма, витрати (Б. Свіржський)
• Предмет договору найму транспортного засобу
• Форма та посвідчення договорів оренди автомобіля 
• Істотні умови договору оренди автомобіля
• Погодинна оренда авто: чи правомірно це

�09* ��

Договір оренди водного плеса: форма, умови, нюанси, порядок укладення (В. Кобилянський) �09* �8

Лізинг — оренда зі смаком права власності (Ю. Ільницький)
• Лізинг та його види
• Особливості договору фінлізингу
• Сторони договору фінлізингу
• Істотні умови договору фінлізингу

�09* ��

Безоплатна оренда, або Особливості договору позички (Т. Карп'як) �09* ��

Ремонт і поліпшення орендованого майна: розбираємося в поняттях та наслідках (О. Бардаш) �09* ��

Страхування об'єкта оренди (Г. Чернявська) �09* �8

Орендар не звільняє приміщення: як на нього вплинути (О. Алексєєв) �09* 5�

переважні права: орендарям на замітку (Б. Свіржський)
• У чому полягає переважне право наймача щодо дії договору
• Пролонгація договору — альтернатива переважному праву
• Переважне право щодо оренди земельної ділянки
• Як орендарю захистити своє переважне право
• Переважне право на придбання об'єкта оренди

�09* 5�

Держслужбовець володіє нерухомістю:як здати в оренду (О. Трегубова) �09* 57

Орендар під санкціями: які наслідки (О. романов) ��0 �5

До якої групи податкових ОЗ віднести ремонти та поліпшення орендованих об'єктів (Коментар 
до листів ДФСУ від 21.10.15 р. № 23381/10/28-10-06-11 та від 28.10.15 р. № 22779/6/99-95-42-03-15) 
(І. Заруба)

��� �9

Лист ДФСУ від 29.10.15 р. № 23008/6/99-99-19-03-02-15 "Щодо порядку складання податкових 
накладних при  постачанні послуг оренди" (Коментар редакції: На аванси з оренди зведеної 
податкової накладної не складають)

��� �7

Суборенда — основний вид діяльності: чи треба формувати собівартість (І. Чалий) ��� �8

Операційна оренда: облік та оподаткування (Т. Михайлова) ��6* �

Майно здали в оренду: як часто треба складати акт на орендні послуги (Т. Михайлова) ��6* �0

ОРЕНДНІ ОпЕРАЦІЇ № стор.
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Капітальний ремонт орендованого приміщення: як відобразити в обліку (В. Карпова)
• Класифікуємо ремонт приміщення
• Договірні нюанси
• Бухоблік капремонту виробничого приміщення
• Податково-прибутковий облік капремонту

��6* ��

Орендар повертає поліпшене приміщення: як нараховувати пДВ (Д. Петрига) ��6* �5

Ремонт орендованої у фізособи нерухомості: коли утримувати податок на доходи та військовий 
збір (В. Нагорний)

��6* �7

Орендар нежитлового приміщення компенсує комунпослуги орендодавцю: оформлення та облік 
(З. Куриляк)

��6* �0

Нерухомість в оперативній оренді: хто платить податок на нерухомість (Я. Могульська) ��6* �7

Чи нараховувати пДВ на компенсований орендарем податок на нерухомість (К. Медведенко) ��6* �8

Орендодавцю компенсують податок на землю: чи нараховувати пДВ (К. Медведенко) ��6* �9

Облік витрат, пов'язаних з операційною орендою: стисло про актуальне (А. Юлін) ��6* �0

Оренда авто в працівника: документи, облік, податки (А. Гоменюк) ��6* ��

Довіреність на право укласти договір оренди автомобіля. Зразок (додаток до статті 
"Оренда авто в працівника: документи, облік, податки")

��6* www

Заплатили КАСКО за орендовану автівку: які наслідки (А. Гоменюк) ��6* �5

Витрати на страхування орендованого авто всупереч договору: визначаємо облікові наслідки 
(В. Кислицина)

��6* �6

Фінансова оренда в орендаря й орендодавця: облікові моменти (І. Шершун) ��6* �9

Фінлізинг виробничої лінії: податкові наслідки в сторін (Н. Волошина) ��6* ��

На що звернути увагу орендодавцю на єдиному податку (А. Хусід) ��6* �5

Оренда держмайна: особливості обліку та оподаткування (А. Василенко) ��6* �7

Оренда та РРО: неромантичні стосунки (Т. Нижник) ��6* 5�

Хто платить рентну плату за спецводокористування в орендованому приміщенні (А. Юлін) ��6* 5�

Коли підприємцю-загальносистемнику включати до витрат орендний аванс (А. Хусід) ��6* 56

Оренда приміщення в іноземного засновника — юрособи: як оподатковувати дохід  
нерезидента (О. рижикова)

��6* 57

Оренда нерухомості у фізособи-нерезидента: податкові наслідки для орендаря (А. Гоменюк) ��6* 58

Неплатник пДВ орендує приміщення нерезидента: хто сплачує пДВ (Н. Алпатова) ��6* 6�

Здаємо нерухомість у Криму: чи нараховувати пДВ (О. Коваленко) ��6* 6�

Чи вправі неприбутківці надавати майно в оренду (В. Вишневецька) ��6* 6�

Відображення орендних операцій в обліку неприбутківців. Числовий приклад  
(додаток до статті "Чи вправі неприбутківці надавати майно в оренду")

��6* www

Чи будуть витрати на охорону приміщення видатками підприємця-загальносистемника (А. Хусід) ��6* 67

півцарства за оренду: як обчислити орендну плату за майно бюджетної установи (В. Вальківський) ��6* 68

Чи можна виплатити зарплату за рахунок коштів від оренди майна (В. Вальківський) ��6* 7�

Розподіляємо експлуатаційні витрати між орендарем і орендодавцем (В. Вальківський) ��6* 7�

Чи обов'язковий акт приймання-передачі послуг за договором оренди нерухомості (Г. Сазонов) ��0 7

ВАЛюТНІ ОПЕРАЦІЇ № стор.

Обов'язкові умови ЗЕД-контракту: практика застосування (О. рижикова) 6� �

Облік нестачі товару під час його приймання за кількістю. Числовий приклад  
(додаток до статті "Обов'язкові умови ЗЕД-контракту: практика застосування")

6� www

Нерезидент погашає борг, коли справа в суді: чи порушено валютне законодавство (О. Алексєєв) 66 ��

Чи можна за кордоном купувати товари за готівку для підприємства (А. Осавул) 88* �0

Закордонні відрядження й курсові різниці: коли це можливо (В. Вишневецька)
• Витрати, понесені під час закордонного відрядження, збігаються з виданим авансом
• Витрати, понесені під час закордонного відрядження, менші ніж сума попередньо отриманого 
авансу
• Витрати, понесені під час закордонного відрядження, більші ніж сума попередньо отриманого 
авансу

95* �0

ОРЕНДНІ ОпЕРАЦІЇ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

про валютні обмеження та валютний контроль під час експортно-імпортних операцій 
(О. рижикова)
• Обов'язковий продаж інвалюти
• Зарахування зустрічних однорідних вимог при здійсненні експорту
• Валютний контроль

�06* ��

Купівля інвалюти: порядок та облік (Т. Михайлова) �06* �7

продаж інвалюти за дорученням клієнта: процедура та облік (Т. Михайлова) �06* �0

Обов'язковий продаж інвалюти: як відобразити в обліку (Т. Михайлова) �06* ��

Експорт товарів на умовах повної або часткової передоплати (О. єфімчук) 
• Бухгалтерський облік
• Як визначити дохід від реалізації експортних товарів
• Декілька слів про момент визначення доходу від експортних операцій
• Як заповнити податкову накладну в разі експорту

�06* �5

Експорт товарів із відстроченням платежу (О. єфімчук) �06* �9

Імпорт товарів на умовах повної та часткової передоплати (В. Карпова) 
• Податок на прибуток: використовуємо бухоблікові правила
• Придбання товарів на умовах передоплати
• Придбання товарів на умовах часткової передоплати

�06* ��

Імпорт товарів на умовах відстрочення платежу (В. Карпова) �06* �7

Інвалютні операції: визначаємо оподатковуваний дохід у єдинника (А. Хусід)
• Надходження інвалюти за експортними операціями
• Визначаємо доходи від продажу інвалюти
• Доходи від позитивних курсових різниць

�06* 58

Банківські рахунки: зміни в порядку відкриття, використання та закриття (О. рижикова) ��0 �8

ЦІННІ ПАПЕРИ № стор.

Частку в статкапіталі продали зі збитком: чи коригувати бухфінрезультат (І. Заруба) 6� �0

Чи можна враховувати в податковому обліку минулорічні ціннопаперові збитки 75* �5

Чи можна видати вексель у розрахунок за корпоративні права (А. Ярошенко) 76 �7

Чи впливають минулорічні дооцінки цінних паперів на коригування фінрезультату (В. Прокопенко) 97 �

Чи можна єдиннику одержати гроші за векселем, що надійшов на загальній системі (Т. Михайлова) �0� �9

Чи може єдинник погасити вексель, виданий на загальній системі (Т. Михайлова) �0� ��

Лист ДФСУ від 29.10.15 р. № 22909/6/99-99-19-02-02-15 "Щодо визначення податку на прибуток 
від операцій  із цінними паперами, які оцінюють за справедливою вартістю" (Витяг)  
(Коментар редакції: Уцінка цінних паперів нижче собівартості не впливає на оподаткування)

��� ��

АВТОМОБІЛЬ НА ПІДПРИєМСТВІ № стор.

підприємству подарували талони на бензин: як оприбуткувати та визнати дохід (І. Заруба) 76 8

Голова профспілки використовує з робочою метою особисте авто: компенсуємо витрати 
(М. Компанієць)

78 ��

Вантажні перевезення: коли обов'язково мати тахограф (В. Нагорний) 88* �5

Час роботи та відпочинку водіїв: працюємо правильно (В. Нагорний)
• Нормативне підґрунтя
• Скільки може працювати водій на внутрішніх перевезеннях
• Скільки може працювати водій під час міжнародних перевезень
• Штрафи за недотримання умов роботи та відпочинку водіїв

88* �6

Установлення на авто GPS-навігатора й тахографа: як обліковувати (C. Ткачов) 88* �7

Встановлення на авто GPS-навігатора та тахографа: як обліковувати. Числовий приклад  
(додаток до статті "Установлення на авто GPS-навігатора й тахографа: як обліковувати")

88* www

Заміна літніх шин на зимові: відображаємо в обліку (О. Коваленко) 9� ��

Картка обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини. Зразок (додаток до статті "Заміна літніх 
шин на зимові: відображаємо в обліку")

9� www

Як у бухобліку відобразити операції з надання авто в суборенду (О. рижикова) ��� ��

Заміна колісних дисків на легковику: чи можна вважати поточним ремонтом (О. рижикова) ��� �8

Оренда авто в працівника: документи, облік, податки (А. Гоменюк) ��6* ��

ВАЛЮТНІ ОпЕРАЦІЇ № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Довіреність на право укласти договір оренди автомобіля. Зразок (додаток до статті  
"Оренда авто в працівника: документи, облік, податки")

��6* www

ДИВІДЕНДИ № стор.

Дивіденди товаром: як оформити виплату (А. Ярошенко) 6� �9

Як сплачують дивіденди госптовариства із часткою держави в статкапіталі  
(Коментар до листа ДФСУ від 26.08.15 р. № 31684/7/99-99-15-02-02-17) (А. Юлін)

9� �6

Українець отримує дивіденди з-за кордону: як їх обкласти пДФО (А. Ткачук) ��8 �8

Дивіденди фізособі з-за кордону: що в обкладенні військовим збором (О. рижикова) ��8 ��

Як оподатковують і відображають у звітності дивіденди нерезидентів (Н. Онищенко) ��0 www

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ № стор.

Трансфертно-цінові новації: змінено критерії контрольованості операцій (А. Василенко)
• Перелік контрольованих операцій
• Операції через транзитера
• Неконтрольовані операції
• Вартісні критерії
• ПДВ і трансфертні ціни

80 8

Трансфертно-цінові новації: звітність, перевірки, відповідальність (А. Василенко)
• Звіт про КО, документація та перевірки
• Штрафні новації
• Звіт про КО та документація за 2015 рік
• Інші новації

80 ��

Трансфертно-цінові порушення: строки та штрафи (Коментар до листа ДФСУ  
від 07.07.15 р. № 24525/7/99-99-22-01-02-17) (А. Василенко)
• Штрафи за неподання документації про контрольовані операції
• Строк подання документації
• Процедура застосування штрафів

85 �5

Біржові ціни в трансфертному ціноутворенні (Коментар до листа ДФСУ  
від 18.06.15 р. № 12823/6/99-99-19-02-02-15) (А. Василенко)

85 �9

Як впливає кредит-нота на трансфертно-вартісні критерії (Коментар до листа ДФСУ  
від 17.07.15 р. № 14996/6/99-99-19-02-02-15) (А. Василенко)

�0� �8

На який "офшорний" перелік зважати для визнання операцій із контрагентом-нерезидентом 
контрольованими

��0 5

У ЗОНІ АТО № стор.

Лист Державної фіскальної служби України від 09.06.15 р. № 11999/6/99-99-19-01-01-15  
"Щодо практичного застосування податкового законодавства"
Коментарі редакції:
• Оподаткування бутильованої води
• Зменшення податку на прибуток на суму податку на нежитлову нерухомість
• Перевищення витрат палива над лінійною нормою при використанні легкового авто
• Сплата податку на прибуток головним підприємством 
та його філіями
• Уточненка як додаток до декларації з ПДВ: місія нездійсненна
• Збільшення реєстраційної суми на середньомісячну сплату за 12 місяців
• Оформлюємо ПН на перевищення собівартості над договірною вартістю
• Постачальник відправив товар у попередньому місяці: коли покупцю декларувати податковий 
кредит
• Долютневий від'ємний залишок: обираємо спосіб використання
• ПН підписали та зареєстрували різні особи
• Повернення товару: коли постачальник коригує податкове зобов'язання
• Чи можна анулювати помилково оформлену ПН
• Нерухомість у зоні АТО: як бути з декларацією та сплатою податку
• Пільга з податку на нерухомість: що вважати промисловими будівлями
• Кредитні витрати фізосіб-загальносистемників

6� ��

Військово-транспортний обов'язок: нові правила (О. Башинський) 6� �6

Вимоги до укомплектованості транспортних засобів і техніки запасними частинами, шанцевим 
інструментом і заправним інвентарем (додаток до статті "Військово-транспортний обов'язок:  
нові правила")

6� www

АВТОМОБІЛЬ НА пІДпРИЄМСТВІ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, 
які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і 
техніці. Зразок (додаток до статті "Військово-транспортний обов'язок: нові правила")

6� www

повідомлення про зміну обставин щодо транспортних засобів, що підлягають мобілізації. Зразок 
(додаток до статті "Військово-транспортний обов'язок: нові правила")

6� www

Акт приймання-передачі транспортних засобів і техніки. Зразок (додаток до статті "Військово-
транспортний обов'язок: нові правила")

6� www

пільги учасникам АТО та їхнім родичам: чи вправі їх скасувати місцева влада (О. Башинський) 6� �6

підприємцю не будуть компенсувати середню зарплату мобілізованого (Коментар до листа 
Мінсоцполітики України від 16.06.15 р. № 325/13/155-15) (Т. Прощина)

6� �0

Збір пожертв для армії: порядок визначено (Коментар до Порядку здійснення публічного збору 
благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та 
функціонування Збройних сил України, затвердженого постановою КМУ від 30.06.15 р. № 451) 
(А. Гоменюк)

66 ��

Загибель бійця у зоні АТО: чи має право цивільна дружина на допомогу (О. Лавренова) 66 ��

Заява про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації 
шлюбу. Зразок (додаток до статті "Загибель бійця у зоні АТО: чи має право цивільна дружина  
на допомогу")

66 www

Чи зобов'язане підприємство надавати військкомату паспортні дані працівника (О. Яткевич) 68 ��

проїзд та перевезення товарів у зоні АТО: нові правила (А. Король) 7� �8

Реєстрація переселенців безробітними: порядок оновлено (Коментар до постанови КМУ 
від 08.07.15 р. № 473) (А. Король)

7� �7

Збереження роботи та зарплати за мобілізованим: знову зміни (Коментар до Закону України 
від 14.05.15 р. № 433-VIII та постанови КМУ від 29.07.15 р. № 542) (А. Король)

7� ��

Діти учасників АТО та переселенців отримали пільги під час здобуття освіти (Коментар до Закону 
України від 14.05.15 р. № 425-VIII) (А. Гоменюк)

7� ��

Допомога роботодавця мобілізованому працівнику: чи можна не утримувати податок на доходи  
та військовий збір

75* �5

працівника мобілізували посеред місяця: як рахувати єдиний внесок 75* ��

Запроваджено штрафи за порушення при переміщенні товарів у зону АТО  
(Коментар до Закону України від 17.07.15 р. № 649-VIII) (А. Король)

76 �6

Допомога для потреб АТО (Коментар до п. 12 р. I Закону України "Про внесення змін  
до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій"  
від 17.07.15 р. № 652-VIII) (Т. Шустваль)

77 �7

Соцстрахування переселенців із Криму та зони АТО (Коментар до постанови КМУ  
від 08.07.15 р. № 471) (А. Король)

78 �8

Затримка розрахунку під час звільнення: як вплине форс-мажор зони АТО  
(Коментар до листа Мінсоцполітики України від 14.05.15 р. № 2433/1/10-15/06) (А. Гоменюк)

78 �9

працівник демобілізується: акценти для кадровика (Коментар до листів Мінсоцполітики України 
від 10.06.15 р. № 231/06/186-15, від 16.07.15 р. № 302/06/186-15) (А. Гоменюк)

78 �0

Сплата ЄСВ та земельного податку в зоні АТО: роз'яснення податківців (Коментар до листа 
Державної фіскальної служби України від 18.06.15 р. № 5837/М/99-99-17-02-02-14) (Г. Сазонов)

8� ��

Чи враховувати середній заробіток мобілізованого під час розрахунку відпускних  
(Коментар до листа Мінсоцполітики України від 18.08.15 р. № 1062/13/84-15) (А. Король)

8� �8

Лист Міністерства соціальної політики України "Щодо врахування при розрахунку відпускних 
середнього заробітку мобілізованого" від 18.08.15 р. № 1062/13/84-15 (додаток до коментаря  
"Чи враховувати середній заробіток мобілізованого під час розрахунку відпускних")

8� www

Документ від окупанта? Забудьте про соцвиплату (Коментар до листа Виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 13.05.15 р. № 5.2-32-841) 
(А. Король)

9� ��

У ЗОНІ АТО № стор.
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Чи зараховують до пільгового стажу військову службу під час мобілізації (Г.Мастюгіна) 9� �0

Лист Мін'юсту України від 24.09.15 р. № 23648-0-3315/20.6"Щодо утримання аліментів  
із середнього заробітку мобілізованих працівників" (Витяг) (Коментар редакції:  
Чи стягувати аліменти з компенсації зарплати мобілізованих)

9� ��

працівника призвали на строкову військову службу: дії кадровика та бухгалтера (А. Король) 99 ��

Чи можна було індексувати ОЗ із зони АТО та з Криму за підсумками 2014 року  
(Коментар до листа МГУ ДФС — ЦО з ОВП від 01.10.15 р. № 22571/10/28-10-06-11) (А. Юлін)

�05 �7

Держслужбовець був добровольцем в АТО: чи платять йому пенсію по інвалідності (О. Охріменко) �07 ��

Участь в АТО: як вплине на розмір пенсії держслужбовця (О. Охріменко) �07 ��

Гарантії для АТОшників та їхніх працедавців: які правила в дії (Т. Прощина) �08 �

Заробіток призваним до війська: нарахували, виплатили, отримали компенсацію (А. Король) �08 7

Cередній заробіток призваним на військову службу: облік та оподаткування (А. Король) �08 �0

Компенсація заробітку мобілізованим: як повернути зайво сплачені податкові платежі 
(В. Циганенко)

�08 ��

Заповнення ф. № 1ДФ та Звіту з ЄСВ у разі проведення перерахунку податкових платежів  
за 2014 рік. приклад (додаток до статті "Компенсація заробітку мобілізованим:  
як повернути зайво сплачені податкові платежі")

�08 www

Як відображати у ф. № 1ДФ суму компенсації зарплати
мобілізованого: думка фіскалів (додаток до статті "Компенсація заробітку мобілізованим: 
як повернути зайво сплачені податкові платежі")

�08 www

Середнього заробітку мобілізованим не оподатковували: які наслідки для роботодавця 
(В. Нагорний)

�08 �7

Як у Звіті з ЄСВ відображати виплати мобілізованим ��� ��

Чи буде штраф за неутримання пДФО з виплат мобілізованому ��� ��

Лист МФУ від 11.06.15 р. № 31-11420-07-10/19544 "Щодо залучення транспортних засобів під час 
мобілізації" (Коментар редакції: Як інвентаризувати транспорт, переданий на потреби армії)

��5 ��

Борг контрагента із зони АТО: стягуємо чи списуємо як безнадійну заборгованість (О. Лавренова, 
В. Прокопенко)

��8 6

Асорті правових позицій від ВСУ (В. Вишиваний)
• Які дії свідчать про оприбуткування готівки підприємцем
• Коли не карають за невиконання судового рішення
• Затримка розрахунку зі звільненим працівником у зоні АТО: стягнення компенсації стає 
примарним
• Автоцивілка: чи відшкодує винна особа потерпілому вартість заміни зношених деталей на нові
• Чи можна в касації оскаржити призначення арбітражного керуючого

��0 ��

ВЕЗ "КРИМ" № стор.

перевезення до/з Криму: чи обкладати пДВ (Д. Петрига) 88* �7

Замовник експедирування з Криму: чи нараховувати пДВ (Д.Петрига) 88* 5�

Блокада Криму як форс-мажор (О. Алексєєв)
• Що таке форс-мажор
• Чи можна вважати блокаду Криму форс-мажором
• Як уникнути відповідальності у зв'язку з блокадою

9� 8

Здаємо нерухомість у Криму: чи нараховувати пДВ (О. Коваленко) ��6* 6�

ВИРОБНИЦТВО № стор.

Сезонне виробництво: особливості бухобліку (І. Чалий) 8� 8

Лікарняні виробничому персоналу: обираємо витратний рахунок (І. Чалий) 87 �9

Інвентаризація незавершеного виробництва: усе геніально і просто (Я. Могульська) �00* �9

Ливарне виробництво: організаційні моменти (О. Алексєєв) �0� ��

Облік дорогметалів: вивчаємо нові правила (Коментар до Методичних рекомендацій  
щодо обліку дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного 
каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять, затверджених наказом Мінфіну України 
від 15.09.15 р. № 780) (В. Карпова)

��0 �0

Фінлізинг виробничої лінії: податкові наслідки в сторін (Н. Волошина) ��6* ��

Чи передбачено відповідальність за виробництво псевдоорганічної продукції (Т. Шарий) ��8 �0

У ЗОНІ АТО № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Договір пайового будівництва: облік у пайовика та замовника (К. Медведенко) 6� �7

Як через суд повернути аванс за невиконані будівельні роботи (І. Гаврилов) 6� ��

Будівництво фортифікаційних споруд: облік передконтрактних витрат (І. Чалий) 66 ��

Формування собівартості в будівництві (М. Латишева) 69 �7

Архітектурно-будівельний контроль: оновлені правила для учасників (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень 
у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства" 
від 09.04.15 р. № 320-VIII) (Г. Сазонов)

8� ��

Бухгалтерський і податковий облік собівартості в будівництві (М. Латишева) 8� �5

права на житло: огляд судової практики (Б. Свіржський)
• Чи може забудовник без згоди інвестора збільшити площу житла
• Згода органу опіки або другого з подружжя на правочин щодо житла: чи можна обійтися без неї
• Чи можуть у період дії мораторію подати позов про стягнення іпотечного майна

9� �5

Якою буде єдина правомірна підстава для визнання ордера недійсним (додаток до статті "Права на 
житло: огляд судової практики")

9� www

Чи переоформляти чинну строкову будліцензію на безстрокову (В. Вишиваний) �0� �6

Замовник затримав підписання акта: коли нараховувати пДВ (В. Полянська) �05 ��

Як легалізувати самобуд у спрощеному порядку (В. Вишиваний) ��� ��

Використання матеріалів замовника в будівництві: документування (О. Цимбал)
• Правова сторона використання матеріалів замовника в будівництві
• Оформлення приймання-передачі матеріалів замовника
• Відображення матеріалів замовника в будпервинці

��5 �7

податковий облік передачі замовником об'єктів інфраструктури в комунвласність  
(Коментар до листа ДФСУ від 10.11.15 р. № 10463/К/99-99-19-02-02-14) (К. Медведенко)

��8 ��

Як оформити будівництво об'єкта на земельній ділянці директора (І. Гаврилов) ��9* �9

Облік використання матеріалів замовника в будівництві (К. Медведенко) ��0 ��

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО № стор.

Як ураховувати виробничі витрати в міжопалювальний період (А. Юлін) 6� ��

Кабмін повернув пільги з комунальних послуг з 1 липня (Коментар до Порядку надання пільг 
окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, 
затвердженого постановою КМУ від 04.06.15 р. № 389) (В. Вальківський)

66 �8

Декларація про доходи сім'ї пільговика. Зразок (додаток до коментаря "Кабмін повернув пільги  
з комунальних послуг з 1 липня")

66 www

У боргів за комунпослугами минув строк давності: як списати (А. Юлін) 7� ��

Комунгосп: питання місяця (А. Юлін)
• Здаємо в оренду комунмайно: що з ПДВ
• Чи може ЖЕК стягнути з боржників, окрім суми боргу, ще 3% річних та інфляційні
• У якому випадку комунпідприємство вважається платником земподатку
• Чи може приватний ЖЕК бути на єдиному податку
• Заощадили бюджетні кошти: як ними розпорядитись

7� �8

Бухоблік безоплатного передання ОЗ комунвласності (А. Юлін) 8� ��

податковий облік безоплатного передання ОЗ комунвласності (А. Юлін) 8� ��

Розподіл орендної плати за майно комунвласності: особливості обліку (А. Юлін) 98 �7

Наднормативні втрати води: податково-прибутковий облік (А. Юлін) �07 �9

Демобілізований став до роботи: як комунпідприємству розрахувати лікарняні (Т. Крикунова) ��� �6

Бригадирські та надбавка за профмайстерність: характер виплат (Т. Крикунова) ��0 �7

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО № стор.

Облік переробки зерна на власному млині сільгосппідприємства (М. Вербівська) 6� �6

Звіт про переробку продукції. Зразок (додаток до статті "Облік переробки зерна на власному 
млині сільгосппідприємства")

6� www

помольна квитанція. Зразок (додаток до статті "Облік переробки зерна на власному млині 
сільгосппідприємства")

6� www

Чи може аграрій зберігати чуже зерно у власному зерносховищі (С. Стадник) 6� ��

Як аграріям розподіляти податковий кредит (Н. Алпатова) 66 7

Новачок у фермерському господарстві: порядок прийняття (Г. Терешко) 66 8

БУДІВНИЦТВО № стор.

БУДІВНИЦТВО № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Документальне оформлення збирання зернових (Л. Сидорчук) 69 ��

Журнал учета выданных талонов (сельхозучет, форма № 188). Зразок  
(додаток до статті "Документальне оформлення збирання зернових")

69 www

Талон водителя (сельхозучет, форма № 77б). Зразок (додаток до статті "Документальне 
оформлення збирання зернових")

69 www

Талон комбайнера (сельхозучет, форма № 77в). Зразок (додаток до статті  
"Документальне оформлення збирання зернових")

69 www

Реестр приема зерна от водителя (сельхозучет, форма № 71а). Зразок  
(додаток до статті "Документальне оформлення збирання зернових")

69 www

Реестр приема зерна весовщиком (сельхозучет, форма № 78а). Зразок  
(додаток до статті "Документальне оформлення збирання зернових")

69 www

Ведомость движения зерна и другой продукции (сельхозучет, форма № 80). Зразок  
(додаток до статті "Документальне оформлення збирання зернових")

69 www

Книга весовщика. Зразок (додаток до статті "Документальне оформлення збирання зернових") 69 www

Выписку из реестра о намолоте зерна и убранной площади (сельхозучет, форма № 67а). Зразок 
(додаток до статті "Документальне оформлення збирання зернових")

69 www

птахівництво: облік приросту молодняку птиці (С. Стадник) 7� �6

птахівництво: облік приросту молодняку (С. Стадник) 7� �5

За який звітний період екс-ФСпшнику вперше треба подати деку з прибутку 75* �0

Єдинник ІV групи використовує неоформлену земельну ділянку: чи платити за неї податок 75* �6

Чи застосовувати єдиннику додатковий коефіцієнт до нормативно-грошової оцінки ріллі 75* �7

Чи може єдинник 4 групи протягом року перейти в іншу групу або на загальну систему 75* �7

Чи потрапляють до розрахунку частки сільгоспвиробництва відсотки за депозитом та фіндопомога 75* �8

Сільгоспбудівлі для сільгоспдіяльності: за що не платять податку на нерухомість 75* 50

Сільгосппродукцію вирощено з куплених посівів: у якій декларації відображати (О. Коваленко) 76 ��

Собівартість сільгосппродукції вища за договірну ціну: пДВ-облік у спецрежимника (А. Величко) 76 ��

Особливості заповнення декларації з пДВ за липень 2015 р. сільгосппідприємствами  
(Коментар до листа ДФСУ від 11.08.15 р. № 29560/7/99-99-19-03-02-17) (О. Коваленко)

77 �9

Як сільгоспникам відзвітувати з прибутку за період "ІІ півріччя 2014-го — І півріччя 2015 рр." 
(В. Карпова)
• У чому полягають особливості декларування в сільгоспників
• За який період розраховують 50-відсотковий дохідний критерій
• Чи можна відмовитися від "особливого" періоду звітності
• За якою формою подавати декларацію

78 �

Як сільгоспникам заповнити декларації з прибутку за період "ІІ півріччя 2014-го — І півріччя  
2015 рр." (В. Карпова)

78 5

У єдинника 4 групи анульовано реєстрацію: які наслідки для підприємства (Н. Волошина) 78 �6

Облік сільськогосподарського пДВ (Н. Алпатова) 8� �0

Коли аграрію можна переказувати кошти на додатковий пДВ-рахунок (А. Величко) 8� www

Як сплачувати єдиний податок при анулюванні реєстрації в четвертій групі (А. Хусід) 8� 6

Чи сплачують єдинники IV групи авансовий внесок під час виплати держдивідендів  
(Коментар до листа ДФСУ від 16.07.15 р. № 25910/7/99-99-15-02-01-17) (Т. Шустваль)

8� �5

Зберігання зерна на елеваторі: документальне оформлення та облік (Л. Сидорчук) 85 �0

Лист Державної фіскальної служби України від 11.09.15 р. № 33835/7/99-99-19-03-01-17  
"Щодо цільового використання коштів, що акумульовані сільськогосподарськими підприємствами 
на спеціальних рахунках" (Коментар редакції: Чи може аграрій перекидати кошти зі спецрахунку 
на електронний рахунок)

90 ��

Як повернути переплату з електронного пДВ-рахунку (О. Телевний)
• Умови повернення коштів
• Обмеження під час повернення переплати з електронного рахунку
• Порядок заповнення додатка Д4 до декларації з ПДВ
• Особливості для сільгосппідприємств-спецрежимників

9� 5

СІЛЬСЬКЕ ГОСпОДАРСТВО № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Лист ДФСУ "Щодо відмови у реєстрації платником єдиного податку четвертої групи"  
від 28.09.15 р. № 9016/п/99-99-15-03-01-14 (Витяг) (Коментар редакції: Контролери відмовили 
сільгосппідприємству в переході на єдиний податок)

97 �9

постачання зернових сільгосппідприємством: коли діє пільга (Коментар до листа ДФСУ  
від 16.09.15 р. № 19763/6/99-99-19-03-02-15) (О. Коваленко)

99 �7

Як сільгосппідприємство відображає пДВ, якщо договірна вартість нижча за собівартість 
(Коментар до листа ДФСУ від 28.09.15 р. № 20539/6/99-99-19-03-02-15) (Д. Петрига)

99 �8

Інвентаризація біологічних активів (С. Стадник)
• Які БА інвентаризують
• Інвентаризація поточних БА рослинництва
• Інвентаризація довгострокових БА рослинництва
• Інвентаризація БА тваринництва

�00* ��

Інвентаризаційний опис незавершеного виробництва та незакінченого будівництва  
(ф. № Інв-9с.-г.). Зразок (додаток до статті "Інвентаризація біологічних активів")

�00* www

Інвентаризаційний опис багаторічних насаджень (ф. № Інв-3с.-г.). Зразок  
(додаток до статті "Інвентаризація біологічних активів")

�00* www

Інвентаризаційний опис розсадників (ф. № Інв-10с.-г.). Зразок (додаток до статті  
"Інвентаризація біологічних активів")

�00* www

Інвентаризаційний опис робочої худоби та продуктивних тварин, птиці, бджолосімей  
(ф. № Інв-8с.-г.). Зразок (додаток до статті "Інвентаризація біологічних активів")

�00* www

Інвентаризація сільгосппродукції та кормів (С. Стадник) �00* ��

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей. Зразок  
(додаток до статті "Інвентаризація сільгосппродукції та кормів")

�00* www

Формули визначення об'єму соковитих кормів у місцях зберігання  
(додаток до статті "Інвентаризація сільгосппродукції та кормів")

�00* www

Формули визначення об'єму скирт і стогів, у яких зберігають грубі корми (сіно й солому)  
(додаток до статті "Інвентаризація сільгосппродукції та кормів")

�00* www

падіж птиці: як задокументувати й облікувати (С. Стадник) �0� ��

Акт на вибуття поточних біологічних активів  тваринництва (ф. № пБАСГ-6). Зразок  
(додаток до статті "Падіж птиці: як задокументувати й облікувати")

�0� www

Держземля в суборенді: які податки сплачувати (С. Стадник) �0� �8

Сільгоспвиробник використовує гаражі як склади: що з податком на нерухомість (А. Король) �07 �0

пДВ у аграріїв — постачальників пільгової та оподатковуваної продукції  
(Коментар до листа ДФСУ від 12.10.15 р. № 21547/6/99-99-19-03-02-15) (К. Медведенко)

�08 ��

Комісійна торгівля зерном на експорт: особливості пДВ-обліку (О. Телевний) ��0 ��

Зернові купили у виробника-нерезидента: чи обкладатиметься пДВ їх перепродаж (Т. Михайлова) ��� �9

Розрахунок коригування, пН на пільгове постачання 
насіння без пДВ, пН на умовний продаж насіння. Зразки (додаток до статті  
"Зернові купили у виробника-нерезидента: чи обкладатиметься ПДВ їх перепродаж")

��� www

Форс-мажор у діяльності сільгосппідприємств (С. Стадник)
• Що таке форс-мажор
• Документальне оформлення
• єдиний податок для платників IV групи

��� �0

Чи відображають умовні постачання в додатку ДС9 до сільгоспдеки з пДВ (Н. Алпатова) ��7 �5

придбання майнового паю: як відобразити в обліку (В. Карпова) ��8 ��

Сільгосппідприємство-спецрежимник продає основні засоби: пДВ-облік (С. Пушкар) ��0 ��

птахівництво: переведення до іншої групи й бухоблік вирощування птиці  (С. Стадник) ��0 www

ЕКСПЕДИРУВАННЯ, ТРАНСПОРТ, ЛОГІСТИКА № стор.

За місяць виконали одне транспортне замовлення: як визначити собівартість послуги (І. Чалий) 68 6

Акумулятор здали в металобрухт: чи потрібно коригувати податковий кредит (О. Коваленко) 7� ��

Як експедитору відобразити в декларації з пДВ послуги перевезення (О. Коваленко) 80 �7

Коли автоперевізнику потрібна ліцензія (Г. Сазонов) 88* �

Укладення договору автоперевезення вантажу: документальне оформлення (В. Сова) 88* 5

СІЛЬСЬКЕ ГОСпОДАРСТВО № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

порядок заповнення ТТН (В. Вишиваний)
• Хто використовує ТТН
• Який бланк ТТН використовувати
• Хто виписує ТТН
• Кількість екземплярів ТТН
• Особливості заповнення ТТН
• Відповідальність за відсутність ТТН

88* 8

Товарно-транспортна накладна. Зразок (додаток до статті "Порядок заповнення ТТН") 88* www

Відповідальність за втрату вантажу в міжнародних автоперевезеннях (О. Алексєєв)
• Чим регулюються міжнародні автоперевезення
• Клієнт завжди правий, або Презумпція вини перевізника
• Пред'явлення вимог та строки давності
• А чи все відшкодують

88* ��

Вантажні перевезення: коли обов'язково мати тахограф (В. Нагорний) 88* �5

Час роботи та відпочинку водіїв: працюємо правильно (В. Нагорний)
• Нормативне підґрунтя
• Скільки може працювати водій на внутрішніх перевезеннях
• Скільки може працювати водій під час міжнародних перевезень
• Штрафи за недотримання умов роботи та відпочинку водіїв

88* �6

перевезення по Україні: пДВ у виконавця (К. Медведенко)
• ПДВ-пільга для перевізників: для кого вона
• Податковий кредит у перевізника
• Оформлюємо податкову накладну
• Як перевізнику заповнити декларацію з ПДВ

88* �0

пДВ у міжнародних перевезеннях (O. Коваленко)
• Які перевезення вважають міжнародними
• Особливості оподаткування міжнародних перевезень
• Як обкладати ПДВ допоміжні в транспортній діяльності послуги
• Транзитні перевезення: що з ПДВ

88* ��

передання нерезиденту в оренду судна з екіпажем: чи потрібно нараховувати пДВ (О. Коваленко) 88* �5

перевезення до/з Криму: чи обкладати пДВ (Д. Петрига) 88* �7

Чи може перевізник оформлювати зведену пН (Н. Волошина) 88* �8

Як підприємцю-загальносистемнику списувати паливо (П. Маєвська)
• Документи на придбання палива
• Документ для списання палива
• Норми списання палива

88* �9

Особливості калькулювання собівартості послуг перевезення (В.Карпова)
• Як формують собівартість перевезень
• розраховуємо собівартість поетапно
• Спірні витрати: чи можна включити їх до собівартості

88* ��

Калькулювання собівартості перевезень у разі використання позамовного методу. Числовий 
приклад (додаток до статті "Особливості калькулювання собівартості послуг перевезення")

88* www

перелік витрат, що включаються до собівартості перевезень (додаток до статті "Особливості 
калькулювання собівартості послуг перевезення")

88* www

показники для розподілу витрат між замовленнями в разі використання позамовного методу 
калькулювання собівартості перевезень (додаток до статті "Особливості калькулювання 
собівартості послуг перевезення")

88* www

Замовник — нерезидент: бухоблік розрахунків в інвалюті в перевізника (Т. Михайлова) 88* ��

Установлення на авто GPS-навігатора й тахографа: як обліковувати (C. Ткачов) 88* �7

Встановлення на авто GPS-навігатора та тахографа: як обліковувати. Числовий приклад  
(додаток до статті "Установлення на авто GPS-навігатора й тахографа: як обліковувати")

88* www

пасажирські перевезення: чи потрібен РРО (А.Осавул) 88* �9

Чи можна за кордоном купувати товари за готівку для підприємства (А. Осавул) 88* �0

Специфіка договору транспортного експедирування (О. Алексєєв) 88* ��

Способи мінімізації відповідальності експедитора за втрату перевізником вантажу (О. Алексєєв) 88* ��

ЕКСпЕДИРУВАННЯ, ТРАНСпОРТ, ЛОГІСТИКА № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
Особливості нарахування пДВ в експедиторів (Д. Петрига)
• Загальні правила
• Експедирування в Україні
• ЗЕД-експедирування
• розрахунок обсягу для реєстрації платником ПДВ

88* ��

Замовник експедирування з Криму: чи нараховувати пДВ (Д. Петрига) 88* 5�
Бухгалтерський облік в експедитора (Т. Михайлова)
• Облік операцій із розрахунками в національній валюті
• Облік операцій із розрахунками в іноземній валюті

88* 5�

Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті в експедитора. Числовий приклад  
(додаток до статті "Бухгалтерський облік в експедитора")

88* www

Оплата фрахту через експедитора: чи є податок на репатріацію (Т. Михайлова) 88* 5�
Коли витрати на перевезення та експедитора збільшать митну вартість товарів (А. Юлін) 88* 56
претензійні суми: відображаємо в обліку експедитора (р. Поліщук) 88* 58
Облік штрафів у експедитора. Числовий приклад (додаток до статті "Претензійні суми: 
відображаємо в обліку експедитора") 

88* www

Облік відшкодування шкоди у експедитора. Числовий приклад (додаток до статті  
"Претензійні суми: відображаємо в обліку експедитора")

88* www

Особливості обкладення єдиним податком доходів експедиторів (А. Хусід) 88* 6�
Міжнародні перевезення пасажирів: як обкладати пДВ продаж чужих квитків (О. Коваленко) �0� �5
Як правильно оформити податкову накладну на міжнародне перевезення �08 �6
Експедитор оплачує держпослуги: чи треба нараховувати пДВ за ставкою 20% (О. Коваленко) �08 �0

ТОРГІВЛЯ № стор.
День без розрахункових операцій: чи друкувати Z-звіт (Т. Нижник) 6� ��
Чи потрібні акцизні марки в разі торгівлі пивом (П. Маєвська) 6� ��
Торгівля пивом на розлив: кастинг пройдуть не всі (П. Маєвська) 65 ��
Магазин на ринку: чи сплачують за нього податок на нерухомість (А. Король) 7� ��
Інтернет-торгівля: коли видають розрахунковий документ 75* ��
Облік собівартості товарів: від закупки до реалізації (А. Юлін)
• За якою вартістю обліковувати придбані товари
• Які документи складають при придбанні товарів
• Як визначають собівартість товарів при їх реалізації

86* �

Облік товарів за цінами продажу (Н. Алпатова) 86* 9
перехід на інший метод обліку вибуття запасів (Н. Алпатова) 86* ��
пересортиця товарів: особливості обліку (О. Коваленко) 86* ��
Відображення в бухобліку пересортиці. Числовий приклад (додаток до статті  
"Пересортиця товарів: особливості обліку") 

86* www

Облік зворотної тари (Н. Волошина) 86* �5
Облік неінвентарної тари. Числовий приклад (додаток до статті "Облік зворотної тари") 86* www
Знижки та розпродажі: відмінності й тонкощі бухобліку (К. Медведенко) 86* �7
Наказ про надання знижок. Зразок (додаток до статті "Знижки та розпродажі: відмінності  
й тонкощі бухобліку")

86* www

Споживач повертає товар роздрібному торговцю: перевіряємо підстави, оформлюємо 
 та обліковуємо (С. Кирилов)
• Споживач повертає якісний товар
• Споживач повертає неякісний товар
• Оформлюємо та здійснюємо повернення
• Облік повернень

86* �0

Заява про повернення коштів. Зразок (додаток до статті "Споживач повертає товар  
роздрібному торговцю: перевіряємо підстави, оформлюємо та обліковуємо") 

86* www

Акт про видачу коштів. Зразок (додаток до статті "Споживач повертає товар роздрібному 
торговцю: перевіряємо підстави, оформлюємо та обліковуємо")

86* www

Вільна каса! або Все, що варто знати касиру торговельного підприємства (Т. Нижник)
• Загальні правила оформлення готівкових розрахунків
• Стандартний день касира
• Форс-мажори в роботі касира

86* �6

ЕКСпЕДИРУВАННЯ, ТРАНСпОРТ, ЛОГІСТИКА № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Цінник на товар: правила оформлення (П. Маєвська)
• Що таке цінник і де його розміщують
• Ключові правила оформлення цінників
• Яку інформацію зазначати в ціннику
• Як перемаркувати ціни
• Які штрафи за відсутність і неправильне оформлення цінників

86* ��

Виносна торгівля: які документи потрібні (В. Вишиваний)
• Ідентифікація продавця
• Дозволи для торгового місця
• Документи працівників
• Оформлення платежів

86* ��

природний убуток: документуємо та обліковуємо (М. Компанієць)
• Природний убуток: що, коли та як
• Нестачі/списання товарів, виявлені при прийманні товарів
• Нестачі/списання товарів, виявлені під час інвентаризації товарів
• Правила застосування норм

86* �8

Роздрібна торгівля алкоголем: 20 вимог до продавця (П. Маєвська)
• Організаційні вимоги
• Технічні вимоги

86* ��

Усе про роздрібний акциз: платники, облік, звітність (П. Маєвська) 86* �8

продаж пива підприємцю відобразили в чеку з 5%-вим акцизом: облікові наслідки (Т. Михайлова) 86* 5�

продаж товарів у розстрочку: документування та облік (П. Маєвська) 86* 5�

Режим роботи магазину: визначаємо самостійно чи погоджуємо з місцевою владою (О. Лавренова)
• Торгівля продовольчими та непродовольчими товарами
• Торгівля тютюновими виробами та алкогольними напоями
• Зміна режиму роботи закладу торгівлі

86* 57

Магазин "зранку до ночі": як організувати роботу продавців та касирів (В. Нагорний)
• Як працює магазин — так працює й продавець
• регулювання роботи змінами
• Підсумований облік робочого часу
• робота в нічний і вечірній час
• робота у святкові (неробочі) та вихідні дні
• Нарахування та оподаткування зарплати

86* 60

правила внутрішнього трудового розпорядку (Витяг). Зразок (додаток до статті  
"Магазин "зранку до ночі": як організувати роботу продавців та касирів") 

86* www

положення про оплату праці (Витяг). Зразок (додаток до статті "Магазин "зранку до ночі":  
як організувати роботу продавців та касирів")

86* www

Графік змінності продавців продовольчих товарів за жовтень 2015 р. Зразок  
(додаток до статті "Магазин "зранку до ночі": як організувати роботу продавців та касирів")

86* www

Табель обліку використання робочого часу за жовтень 2015 р. Зразок (додаток до статті "Магазин 
"зранку до ночі": як організувати роботу продавців та касирів")

86* www

Розрахунок зарплати продавців продовольчих товарів за жовтень 2015 р. Зразок  
(додаток до статті "Магазин "зранку до ночі": як організувати роботу продавців та касирів")

86* www

Установлюємо систему преміювання для реалізаторів (В. Колісник, В. Нагорний) 86* 6�

Магазин змінив реквізити та відмовляє в гарантійній заміні товару: як захистити свої права 
(С. Кирилов)

86* 66

Скарга до територіального (обласного) органу Держспоживінспекції України. Зразок  
(додаток до статті "Магазин змінив реквізити та відмовляє в гарантійній заміні товару:  
як захистити свої права") 

86* www

позовна заява до загального (місцевого) суду. Зразок (додаток до статті "Магазин змінив реквізити 
та відмовляє в гарантійній заміні товару: як захистити свої права")

86* www

Вимога про заміну товару, звернена не реорганізованому продавцю, а іншій особі, яка брала 
участь у виробництві, реалізації та обслуговуванні бракованої одиниці товару. Зразок (додаток 
до статті "Магазин змінив реквізити та відмовляє в гарантійній заміні товару: як захистити свої 
права")

86* www

ТОРГІВЛЯ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

перевірки підприємств торгівлі (В. Вишиваний)
• Податкові перевірки
• Порядок здійснення перевірок іншими контролюючими органами
• Мораторій на перевірки

86* 68

Відповідальність за порушення правил торгівлі та санітарних норм (Б. Свіржський) 86* 7�

Фінансові санкції та адміністративні стягнення за порушення правил
торгівлі та санітарних норм (додаток до статті "Відповідальність за порушення правил торгівлі  
та санітарних норм")

86* www

Оренда частини торгового залу: чи можна погодинно (Б. Свіржський) 90 7

продаж товару з відстроченням платежу: коли виникає бухгалтерський дохід (І. Чалий) 9� ��

правові межі для електронної комерції (Коментар до Закону України "Про електронну комерцію" 
від 03.09.15 р. № 675-VIII) (Ю. Ільницький)

9� �5

послуга кальянокуріння: релакс із присмаком 5-відсоткового акцизу (П. Маєвська)
• Чи є кафе платником роздрібного акцизу в разі надання послуг кальянокуріння
• Чи може кафе надавати послуги з куріння кальяну
• Чи треба під час надання послуги кальянокуріння орієнтуватися на МрЦ

�0� �0

Коли під час продажу сільгосппродукції за базу пДВ беруть тільки торгову націнку  
(Коментар до листа Міжрегіонального ГУ ДФС — Центрального офісу з обслуговування  
великих платників від 01.10.15 р. № 22567/10/28-10-06-11) (К. Медведенко)

�0� ��

Чи обкладають роздрібним акцизом продаж стисненого природного газу (Д. Петрига) �0� �0

Чи подають роздрібні торговці тютюном звіти за формами № 1-От та № 3-РС (Т. Михайлова) �0� ��

Торговельні точки в різних районах міста: куди платити за алколіцензію та роздрібний акциз 
(Т. Михайлова)

�0� ��

Чи дозволено торгувати алкоголем через Інтернет (Коментар до листа ДФСУ від 01.10.15 р. № 2088
7/6/99-99-22-07-03-15) (Т. Нижник)

�08 �8

Мало послуг — дайте ще, або Впровадження торгівлі в перукарні (Ю. Ульман) ��0 �9

підприємству — прибуток, менеджеру — винагорода: як організувати облік мотиваційних виплат 
при продажу розливної продукції (В. Литвинова)
• Як і за що платити менеджерам із продажів
• Як документально оформити систему оплати менеджерських
• Коли та як обчислювати менеджерську винагороду
• Податкове навантаження на підприємство
• розрахунок суми менеджерської винагороди
• Бухгалтерський облік менеджерських

��0 �6

Як продавцю алкоголю знятися з обліку як платнику роздрібного акцизу (Коментар до листа ДФСУ 
від 17.11.15 р. № 10710/О/99-99-21-05-14) (П. Маєвська)

��� �8

Чи звітувати з роздрібного акцизу при припиненні продажу пива (Коментар до листа ДФСУ 
від 17.11.15 р. № 10710/О/99-99-21-05-14) (П. Маєвська)

��� �9

Ліцензія не на бланку єдиного зразка: чи можна торгувати алкоголем ��5 �0

Товар оплатили бонусами: визначаємобазу обкладення пДВ (П.Маєвська) ��5 �5

ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ № стор.

Туроператор продає свій турпродукт: що обкладати єдиним податком (О. Коваленко) 7� �0

Формування податкового кредиту та реєстраційної суми в туроператора (О. Коваленко) 78 �0

Туроператор купує послуги нерезидента: які податки сплачувати (О. Коваленко) 8� ��

Виробничі витрати туроператора: що проводити через рахунок 91 (О. Коваленко) 90 7

Туроператор списує прострочену заборгованість: що з пДВ (О. Коваленко) 9� �7

Облік списання простроченої заборгованості за оренду. Числовий приклад  
(додаток до статті "Туроператор списує прострочену заборгованість: що з ПДВ")

9� www

Іноземець організовує турдіяльність в Україні: що потрібно знати (О. Коваленко) �0� ��

Туроператор використовує "Клієнт-банк": чи друкувати розрахункові документи (О. рижикова) ��0 �8

Туроператор — агент нерезидента: як зменшити базу для пДВ (О. Коваленко) ��� ��

Відображення в обліку винагороди, отриманої туроператором від нерезидента за агентським 
договором. Числовий приклад  (додаток до статті "Туроператор — агент нерезидента: як зменшити 
базу для ПДВ")

��� www

ТОРГІВЛЯ № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

переможцям спортзмагань видано призи: чи утримувати податки (М. Доценко) 68 ��

Які підстави у реєстратора повернути статут громадської організації без відмітки (О. Бардаш) 7� ��

Оподаткування неприбутківців: щасливчиків побільшало, але умови пожорсткішали  
(Коментар до п.п. 1, 2, 4, 8, 12 р. І Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо оподаткування неприбуткових організацій" від 17.07.15 р. № 652-VIII) (Т. Шустваль) 

77 �7

Голова профспілки використовує з робочою метою особисте авто: компенсуємо витрати 
(М. Компанієць)

78 ��

Співвласники заборгували ОСББ внески: практичні поради щодо вирішення ситуації (А. Юлін) 85 �8

Новий порядок створення ОСББ (О. Бардаш) 85 �0

Благодійна організація хоче діяти в іншому регіоні: як вчинити (Б. Свіржський) 89 �5

Чи можуть неприбутківці провадити підприємницьку діяльність  
(Коментар до листа ДФСУ від 10.08.15 р. № 16782/6/99-99-19-02-02-15) (А. Юлін)

9� �5

Чи оподатковувати громадській організації дохід від оренди (А. Юлін) 9� ��

Чи потрібно ОСББ проводити внески співвласників через касовий апарат (А. Юлін) �0� ��

пошиття одягу благодійною організацією: правові та облікові нюанси (А. Юлін) �05 �7

У який термін подавати неприбутковий звіт: роз'яснення контролерів  
(Коментар до листа ДФСУ від 06.10.15 р. № 21151/6/99-95-42-03-15) (В. Вишневецька)

�07 ��

Як благодійна організація може оплатити електроенергію, спожиту школою (І. Гаврилов) �08 �7

ОСББ продає ОЗ та надає послуги "стороннім" будинкам: які наслідки (Коментар до листа ГУ ДФC  
у Київській області від 22.10.15 р. № 2827/10/10-36-15-03-21) (А. Юлін)

��� ��

Чи вправі неприбутківці надавати майно в оренду (В. Вишневецька) ��6* 6�

Відображення орендних операцій в обліку неприбутківців. Числовий приклад  
(додаток до статті "Чи вправі неприбутківці надавати майно в оренду")

��6* www

ПОСЛУГИ № стор.

Мало послуг — дайте ще, або Впровадження торгівлі в перукарні (Ю. Ульман) ��0 �9

ЛОМБАРДИ № стор.

Ломбард реалізує заставлене майно: відображаємо в обліку (Т. Лісіца) 66 �6

Облік продажу ломбардом об'єкта застави. Числовий приклад (додаток до статті  
"Ломбард реалізує заставлене майно: відображаємо в обліку")

66 www

послуги ломбардів: чи потрібно застосовувати РРО (Т. Лісіца) 7� �0

Як ломбарду обліковувати вартість програми та послуг з її налаштування (Т. Лісіца) �0� ��

Облік витрат на придбання майнових прав на комп'ютерну програму та послуг з її 
налаштування. Числовий приклад (додаток до статті "Як ломбарду обліковувати вартість  
програми та послуг з її налаштування")

�0� www

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ № стор.

Експорт товарів: коли визнавати дохід в обліку (Т. Михайлова) 6� �

Обов'язкові умови ЗЕД-контракту: практика застосування (О. рижикова) 6� �

Облік нестачі товару під час його приймання за кількістю. Числовий приклад  
(додаток до статті "Обов'язкові умови ЗЕД-контракту: практика застосування")

6� www

Експорт через комісіонера: як скласти податкову накладну (Т. Михайлова) 66 6

Нерезидент погашає борг, коли справа в суді: чи порушено валютне законодавство (О. Алексєєв) 66 ��

пДВ-облік експорту металобрухту за посередницьким договором (В. Полянська)
• Пільга під час експорту металобрухту
• Експорт товарів за посередницьким договором: загальні правила
• Експорт металобрухту за договором комісії й ПДВ
• Якщо комітент придбав металобрухт із ПДВ
• Комісійна винагорода
• Вхідний ПДВ із інших покупок у комітента

7� 6

Чи треба декларувати "непогашену" валютну передоплату нерезиденту (А. Ткачук) 7� ��

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ № стор.

НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Рахунки й інвестиції за кордоном: зміни від НБУ (О. рижикова)
• Система підтвердження угод на Міжбанківському валютному ринку України
• Ліцензування операцій із розміщення валютних цінностей на закордонних рахунках
• Ліцензування закордонних інвестицій
• Платіжні системи та електронні гроші

7� �9

За якою вартістю (фактурною чи митною) оприбутковують імпортні товари (О. рижикова) 7� ��

Імпортні товари: як визначити первісну вартість (В. Карпова) 77 �0

первісна вартість імпортних товарів: ураховуємо транспортні та інші витрати (В. Карпова)
• Транспортно-заготівельні витрати
• Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням товарів

8� �9

Відповідальність за втрату вантажу в міжнародних автоперевезеннях (О. Алексєєв)
• Чим регулюються міжнародні автоперевезення
• Клієнт завжди правий, або Презумпція вини перевізника
• Пред'явлення вимог та строки давності
• А чи все відшкодують

88* ��

Замовник — нерезидент: бухоблік розрахунків в інвалюті в перевізника (Т. Михайлова) 88* ��

Коли витрати на перевезення та експедитора збільшать митну вартість товарів (А. Юлін) 88* 56

Експорт та імпорт товарів: як суб'єкту ЗЕД стати на митний облік (О. рижикова) 89 �8

Ввезення взуття: чи вплине країна імпорту на суму пДВ (Д. Петрига) 90 �8

Лист ДФСУ "Щодо порядку визначення бази оподаткування пДВ за операціями з експорту товару 
за ціною нижче його придбання"від 07.09.15 р. № 19090/6/99-99-19-03-02-15 (Коментар редакції: 
ПДВ з експорту товару за ціною нижче від придбання: позиція контролерів)

9� �7

Оплата понаднормового простою: чи обліковувати в первісній вартості імпортних товарів 
(О. єфімчук)

9� �8

Безповоротна фіндопомога в інвалюті: як українському підприємству її одержати (О. рижикова) 99 ��

Укладаємо ЗЕД-контракт: шпаргалка для юриста (О. рижикова) �06* �

Держрегулювання експортно-імпортних операцій: нетарифні заходи (О. Коваленко)
• Заборона та квоти на вивезення/ввезення товарів
• Дозвільні документи для ввезення/вивезення товарів

�06* �0

про валютні обмеження та валютний контроль під час експортно-імпортних операцій 
(О. рижикова)
• Обов'язковий продаж інвалюти
• Зарахування зустрічних однорідних вимог при здійсненні експорту
• Валютний контроль

�06* ��

Купівля інвалюти: порядок та облік (Т. Михайлова) �06* �7

продаж інвалюти за дорученням клієнта: процедура та облік (Т. Михайлова) �06* �0

Обов'язковий продаж інвалюти: як відобразити в обліку (Т. Михайлова) �06* ��

Експорт товарів на умовах повної або часткової передоплати (О. єфімчук) 
• Бухгалтерський облік
• Як визначити дохід від реалізації експортних товарів
• Декілька слів про момент визначення доходу від експортних операцій
• Як заповнити податкову накладну в разі експорту

�06* �5

Експорт товарів із відстроченням платежу (О. єфімчук) �06* �9

Експорт товарів за ціною, нижчою від собівартості: за якою ставкою нараховувати пДВ 
(О. Коваленко)

�06* ��

Імпорт товарів на умовах повної та часткової передоплати (В. Карпова) 
• Податок на прибуток: використовуємо бухоблікові правила
• Придбання товарів на умовах передоплати
• Придбання товарів на умовах часткової передоплати

�06* ��

Імпорт товарів на умовах відстрочення платежу (В. Карпова) �06* �7

Безнадійна заборгованість з імпорту: чи коригувати податковий кредит (О. Коваленко) �06* �8

Чи потрібно утримувати податок на репатріацію з виручки від продажу товару  
нерезидентом (І. Заруба)

�06* �0

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ № стор.



d
o
d
at
o
k.
vo
b
u
.c
o
m
.u
a

8�

КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
послуги нерезидентам і послуги нерезидентів: визначаємо місце постачання (Н. Алпатова) 
• Які послуги обкладають ПДВ
• Визначаємо місце постачання послуг
• Послуги, пов'язані з рухомим майном (пп. 186.2.1 ПКУ)
• Послуги, пов'язані з нерухомістю (пп. 186.2.2 ПКУ)
• Послуги у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг (пп. 186.2.3 ПКУ)
• різні послуги, прив'язані до місцезнаходження замовника (п. 186.3 ПКУ)
• Послуги, пов'язані з місцем реєстрації постачальника (п. 186.4 ПКУ)
• Кримські послуги

�06* ��

послуги нерезидентам: відображення в обліку та звітності (Н. Алпатова)
• Дата й сума податкових зобов'язань
• Види постачань й оформлення ПН
• Заповнення декларації з ПДВ
• Послуги нерезиденту в бухобліку

�06* 5�

послуги нерезидента: облік у покупця-резидента (Н. Алпатова) �06* 55
Інвалютні операції: визначаємо оподатковуваний дохід у єдинника (А. Хусід)
• Надходження інвалюти за експортними операціями
• Визначаємо доходи від продажу інвалюти
• Доходи від позитивних курсових різниць

�06* 58

Коли виникає податковий кредит під час імпорту товарів (О. Коваленко) ��0 �0
Комісійна торгівля зерном на експорт: особливості пДВ-обліку (О. Телевний) ��0 ��
Лист Міжрегіонального ГУ ДФС — Центрального офіса з обслуговування великих платників 
від 19.10.15 р. № 23207/10/28-10-06-11 "Щодо формування податкового кредиту з  пДВ під 
час імпорту товарів" (Витяг) (Коментар редакції: Сплата імпортного ПДВ через брокера та 
безоплатний імпорт: чи буде ПК)

��� ��

Експорт активів, утримуваних для продажу: визначаємо природу курсових різниць (І. Чалий) ��� �6
Чи можна в митній декларації назву товару зазначати російською (О. рижикова) ��5 7
підприємство реекспортує товари: чи повернуть йому додатковий імпортний збір ��5 �0
Коригування податкового кредиту з пДВ у разі зміни митної вартості імпорту (Н. Алпатова)
• Митна вартість товарів
• Оскарження рішення митників
• Формування імпортного податкового кредиту
• Уточнення податкового кредиту

��5 �6

єВРОІНТЕГРАЦІЯ № стор.
Вихід на європейський ринок: як знайти надійного ділового партнера (О. Мирошніченко) 6� �6
Корисні поради щодо пошуку партнера (додаток до статті "Вихід на європейський ринок: 
як знайти надійного ділового партнера")

6� www

Ввезення сільгосппродукції до ЄС: як отримати ліцензію (М. Гаврилова) 68 ��
Експорт української продукції до ЄС: перші кроки (М. Ларін) 76 �0
Основні акти законодавства України щодо експорту товарів та послуг (додаток до статті "Експорт 
української продукції до єС: перші кроки")

76 www

пДВ у ЄС: загальний порядок оподаткування (Частина І) (Ю. Федчишин) 8� �6
пДВ у ЄС: мовні розбіжності та особливості адміністрування (Ю. Федчишин) 85 ��
перелік основних законів про пДВ у країнах ЄС (додаток до статті "ПДВ у єС: мовні розбіжності та 
особливості адміністрування") 

85 www

Можливі ризики під час просування товару до ЄС: як розпізнати та запобігти (М. Ларін) 9� �9
Валютні, цінові, правові та інші ризики в разі просування товару до ЄС: як мінімізувати (М. Ларін) 9� ��
Супровідні експортні документи: оцінюємо ризики під час їхньої підготовки (М. Ларін) �0� ��
Зона вільної торгівлі "Україна-ЄС": що чекає на експортерів із 2016 року (М. Ларін) ��8 ��

ГОТЕЛЬ, РЕСТОРАН, КАФЕ № стор.
Торгівля пивом на розлив: кастинг пройдуть не всі (П. Маєвська) 65 ��
Які документи потрібні ресторану для виносної торгівлі на пляжі (В. Вишиваний) 66 �0
Документальний супровід фірмової страви в ресторані (К. Медведенко) 7� �8
Бенкет-фуршет: документальне оформлення та розрахункові нюанси (С. Пушкар) 8� 6
Вимога до комори. Зразок (додаток до статті "Бенкет-фуршет: документальне оформлення та 
розрахункові нюанси") 

8� www

Бенкет-фуршет: особливості обліку (С. Пушкар) 8� 9

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Місце алкоголю на бенкет-фуршеті (С. Пушкар) 8� �0

Кафе радо відчинило двері: особливості пДВ-обліку (Д. Петрига) 90 ��

Єдинник надає додаткові послуги в готелі: скільки потрібно КВЕД (К. Медведенко) 9� �0

послуга кальянокуріння: релакс із присмаком 5-відсоткового акцизу (П. Маєвська)
• Чи є кафе платником роздрібного акцизу в разі надання послуг кальянокуріння
• Чи може кафе надавати послуги з куріння кальяну
• Чи треба під час надання послуги кальянокуріння орієнтуватися на МрЦ

�0� �0

Закупівля рестораном сільгосппродуктів у населення: оформлення та облік (К. Медведенко) ��� �

Чи може другогрупник організовувати харчування загальносистемникам (А. Хусід) ��5 ��

Страви підвладні єдинникові, алкоголь — загальносистемникові: як організувати розрахунки в 
кафе (М. Колесник)

��7 �8

СТРАХОВА СПРАВА № стор.

Як обліковувати витрати на страхування майна від стихійного лиха (Т. Лісіца) 8� 8

Чи утримувати податок на репатріацію під час оплати страховки нерезиденту (Т. Лісіца) 87 �5

Страховик перерахував страховку на СТО: на кого виписувати пН (Т. Лісіца) 9� �9

порядок оформлення податкової накладної при перерахуванні страховки на СТО (додаток до 
статті "Страховик перерахував страховку на СТО: на кого виписувати ПН")

9� www

Страхові спори: огляд судової практики (Б. Свіржський)
• Чи може страхове відшкодування бути більшим за визначене у звіті з оцінки авто після ДТП
• Коли встановлений договором строк повідомлення про ДТП впливає на розмір виплати
• Яку пеню та/або неустойку сплачує страховик за прострочення виплати
• Чи відшкодовує страховик довідки та експертизи після ДТП

�0� �6

Чи впливає часове обмеження подачі заяви про відшкодування на застосування страховиком 
регресної вимоги (додаток до статті "Страхові спори: огляд судової практики")

�0� www

Коли починається позовна давність щодо регресних зобов'язань винуватця (додаток до 
статті "Страхові спори: огляд судової практики")

�0� www

Як лізингоодержувачу обліковувати відшкодування витрат на страхування об'єкта фінлізингу 
(Т. Лісіца)

�05 �5

Облік у лізингоотримувача операцій фінансового лізингу. Числовий приклад (додаток до статті  
"Як лізингоодержувачу обліковувати відшкодування витрат на страхування об'єкта фінлізингу")

�05 www

НЕРУХОМІСТЬ № стор.

Лист Державної фіскальної служби України від 09.06.15 р. № 11999/6/99-99-19-01-01-15 "Щодо 
практичного застосування податкового законодавства"
Коментарі редакції:
• Оподаткування бутильованої води
• Зменшення податку на прибуток на суму податку на нежитлову нерухомість
• Перевищення витрат палива над лінійною нормою при використанні легкового авто
• Сплата податку на прибуток головним підприємством та його філіями
• Уточненка як додаток до декларації з ПДВ: місія нездійсненна
• Збільшення реєстраційної суми на середньомісячну сплату за 12 місяців
• Оформлюємо ПН на перевищення собівартості над договірною вартістю
• Постачальник відправив товар у попередньому місяці:  
коли покупцю декларувати податковий кредит
• Долютневий від'ємний залишок: обираємо спосіб використання
• ПН підписали та зареєстрували різні особи
• Повернення товару: коли постачальник коригує податкове зобов'язання
• Чи можна анулювати помилково оформлену ПН
• Нерухомість у зоні АТО: як бути з декларацією та сплатою податку
• Пільга з податку на нерухомість: що вважати промисловими будівлями
• Кредитні витрати фізосіб-загальносистемників

6� ��

Магазин на ринку: чи сплачують за нього податок на нерухомість (А. Король) 7� ��

ГОТЕЛЬ, РЕСТОРАН, КАФЕ № стор.
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КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Чи платить фізособа-підприємець податок на нерухомість 75* �9

промислові будівлі використовують не за призначенням: що з податком на нерухомість 75* �9

Сільгоспбудівлі для сільгоспдіяльності: за що не платять податку на нерухомість 75* 50

Об'єкт незавершеного будівництва: чи нараховують податок на нерухомість 75* 5�

Чи платять податок на нерухомість за промислову будівлю, яку використовують як офіс 75* 5�

Фізособа здає житло в оренду: що з пільгою зі сплати податку на нерухомість 75* 5�

Куди звертатися власнику кількох об'єктів нерухомості для звірки даних 75* 5�

Неповнолітня особа — власник житла: хто сплачує податок на нерухомість 75* 5�

Коли та яку декларацію подавати в разі зведення чи придбання нерухомості протягом року 75* 55

Інструмент самозахисту: навіщо потрібна звірка з податку на нерухомість (А. Король) 8� �6

Орендодавець нерухомості — фізособа-нерезидент: які негативні наслідки (А. Король) 96 �5

Декларацію з податку на нерухомість подано з порушенням: які наслідки (З. Куриляк) �0� ��

Коли юрособа — платник податку на нерухомість подає ф. № 20-Опп (Коментар до листа ДПІ 
в Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від 12.03.15 р. № 16628/10/26-55-11-01) (А. Король)

�0� ��

Нежитлове приміщення в багатоквартирному будинку: права та обов'язки власника (А. Король)
• Нежитлові та допоміжні приміщення: знаходимо відмінність
• Як можна використовувати нежитловку в багатоповерхівці
• Комунальні послуги та благоустрій прибудинкової території

�0� ��

Сільгоспвиробник використовує гаражі як склади: що з податком на нерухомість (А. Король) �07 �0

Сільський будинок радянських часів: реєструємо право на нерухомість (А. Король) ��� ��

Держреєстрація прав на нерухомість: дороговказ від ВАСУ (Коментар до листа Пленуму ВАСУ 
від 01.07.15 р.) (В. Вишиваний)

��� �9

Нерухомість в оперативній оренді: хто платить податок на нерухомість (Я. Могульська) ��6* �7

Чи нараховувати пДВ на компенсований орендарем податок на нерухомість (К. Медведенко) ��6* �8

Чи обов'язковий акт приймання-передачі послуг за договором оренди нерухомості (Г. Сазонов) ��0 7

ВСЕ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИєМЦІВ № стор.

Лист Державної фіскальної служби України від 09.06.15 р. № 11999/6/99-99-19-01-01-15 "Щодо 
практичного застосування податкового законодавства"
Коментарі редакції:
• Оподаткування бутильованої води
• Зменшення податку на прибуток на суму податку на нежитлову нерухомість
• Перевищення витрат палива над лінійною нормою при використанні легкового авто
• Сплата податку на прибуток головним підприємством та його філіями
• Уточненка як додаток до декларації з ПДВ: місія нездійсненна
• Збільшення реєстраційної суми на середньомісячну сплату за 12 місяців
• Оформлюємо ПН на перевищення собівартості над договірною вартістю
• Постачальник відправив товар у попередньому місяці:  
коли покупцю декларувати податковий кредит
• Долютневий від'ємний залишок: обираємо спосіб використання
• ПН підписали та зареєстрували різні особи
• Повернення товару: коли постачальник коригує податкове зобов'язання
• Чи можна анулювати помилково оформлену ПН
• Нерухомість у зоні АТО: як бути з декларацією та сплатою податку
• Пільга з податку на нерухомість: що вважати промисловими будівлями
• Кредитні витрати фізосіб-загальносистемників

6� ��

підприємцю не будуть компенсувати середню зарплату мобілізованого (Коментар до листа 
Мінсоцполітики України від 16.06.15 р. № 325/13/155-15) (Т. Прощина)

6� �0

Колишній підприємець без найманих працівників: як знищити документи (В. Араго) 65 �6

Акт про вилучення та знищення документів, не внесених до Національного архівного 
фонду. Зразок (додаток до статті "Колишній підприємець без найманих працівників: як знищити 
документи")

65 www

НЕРУХОМІСТЬ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
Чи потрапляє вартість ліцензії до витрат загальносистемника (А. Хусід) 65 �9

Чи потрібен РРО під час перевезення пасажирів автотранспортом 65 �0

Коли аванс з оренди потрапляє до витрат загальносистемника 65 �0

Чи завадить наявність тютюнової ліцензії стати єдинником 65 �0

Чи видавати наказ при прийманні співробітника на роботу 65 �0

Бліц-відповідь. підприємець звільняє працівника: оформлюємо правильно 65 �0

РРО-практикум: відповідаємо на актуальні питання (Т. Нижник)
• Підприємець торгує пивом — подбайте про ррО
• Послуги на території села — використовуйте рК
• Надаєте послуги за готівку — треба ррО
• єдинники та ррО

7� �

Замовник послуг фізособа, а сплачує юрособа: чи можна працювати у ІІ групі 75* �9

Коли подавати заяву на єдиний податок новоспеченим підприємцям 75* �9

Чи беруть участь збиткові місяці в розрахунку середньомісячного доходу для декларації 75* �0

Чи буде списана кредиторка доходом підприємця-загальносистемника 75* ��

Чи платить фізособа-підприємець податок на нерухомість 75* �9

Чи платити підприємцю-єдиннику земподаток, передаючи ділянку в оренду 75* 57

перехід на загальну систему: як розрахувати аванси з податку на доходи (М. Мальцева) 76 �6

Як зменшити авансові платежі з податку на доходи через брак діяльності (М. Мальцева) 76 �7

Заява про зменшення авансового платежу фізичної особи — підприємця з податку на доходи 
фізичних осіб за ІІІ квартал 2015 року. Зразок (додаток до статті "Як зменшити авансові платежі з 
податку на доходи через брак діяльності")

76 www

Чи пустять одразу після держреєстрації на пДВшну ставку єдиного податку (А. Хусід) 76 �9

У якому вигляді можна подавати заяву на єдиний податок 76 �0

Чи можуть заднім числом анулювати реєстрацію єдинником 76 �0

З якої дати єдинники II та III груп можуть не застосовувати РРО 76 �0

Чи можна повідомляти про прийом на роботу поштою 76 �0

Бліц-відповідь. Єдиний внесок із зарплати працівників 76 �0

Чи включати загальносистемнику акциз у доходи й витрати (М. Мальцева) 8� ��

Вексель і єдинник: чи сумісні вони (А. Хусід) 8� �7

Лист ДФСУ "Щодо вексельних розрахунків підприємців-єдинників" від 04.06.15 р. 
№ 5267/Д/99-99-17-02-02-14 (додаток до статті "Вексель і єдинник: чи сумісні вони") 

8� www

постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 17.06.14 у справі 
№ 820/1043413-а (додаток до статті "Вексель і єдинник: чи сумісні вони")

8� www

Чи включати до витрат компенсацію турзбору відрядженому 8� �8

Чи враховують єдинники випробуваних при підрахунку кількості працівників 8� �8

Чи сертифікувати підприємцю послуги своїх готелів 8� �8

Чи нараховувати самостійно пеню при простроченні сплати ЄСВ 8� �8

Бліц-відповідь. Види діяльності в ЄДР і підприємець 8� �8

Як підприємцю-загальносистемнику списувати паливо (П. Маєвська)
• Документи на придбання палива
• Документ для списання палива
• Норми списання палива

88* �9

Коли підприємець управі брати на роботу іноземців (А. Хусід) 89 ��

Лист Державного центру зайнятості України "про право на застосування праці іноземців та осіб 
без громадянства" від 03.10.13 р. № ДЦ-09-6306/0/6-13 (додаток до статті "Коли підприємець управі 
брати на роботу іноземців")

89 www

Єдинник змінив місце проживання: кому повідомляти та куди сплачувати податки (А. Хусід) 89 �5

Чи включають до витрат затрати на ремонт майна 89 �8

Чи сплачувати роздрібний акциз за зіпсоване пиво 89 �8

Як підприємці сплачують військовий збір за себе 89 �8

Як оподатковувати доходи від фізосіб, із яких не сплачують єдиного податку 89 �8

Бліц-відповідь. Єдиний внесок за себе та єдинники 89 �8

припинено підприємництво: коли повернуть усю пенсію (Г. Мастюгіна) 9� ��

ВСЕ ДЛЯ пРИВАТНИХ пІДпРИЄМЦІВ № стор.
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Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
З якої дати новоспеченого підприємця вважають єдинником (А. Хусід) 9� ��
Як загальносистемнику списати до витрат вартість шин (А. Хусід) 9� �5
Як єдиннику оподатковувати кошти, отримані від продажу майна 9� �6
Чи утримувати військовий збір із виплат підприємцям 9� �6
Коли знижка потрапить до доходів покупця-фізособи 9� �6
Чи є обмеження на розрахунки готівкою за товар 9� �6
Бліц-відповідь. Звітуємо з єдиного податку за три квартали 2015 р. 9� �6
Фізособа-підприємець і відрядження: відповідаємо на запитання (А. Хусід)
• Чи може підприємець сам себе відправити у відрядження
• Чи потраплять видатки на поїздку підприємця до його витрат
• Як підприємцю відрядити свого працівника

95* �7

Як підприємцю врахувати витрати на участь у виставці або ярмарку (О. Кір'янова) 97 9
Чи виконувати квоту з працевлаштування неконкурентоспроможних (А. Хусід) 99 ��
Єдинник отримав дохід: коли вносити запис до Книги (А. Хусід) 99 �5
покупка для себе з підприємницького рахунку: шукаємо податкового агента (А. Хусід) 99 �7
Чи подавати декларацію без продажу підакцизного товару 99 �8
Що в підприємців вважатимуть касою 99 �8
Чи можна вилучати пДВ із доходів у разі зміни групи 99 �8
Чи здавати порожні звіти після припинення діяльності 99 �8
Бліц-відповідь. повідомлення про прийняття на роботу та підприємець 99 �8
підприємець з доходом більше 1 млн грн та перелік № 1336 �0� ��
Фізособа-єдинник. пиво. РРО. Знаходимо точки дотику (Коментар до листа ГУ ДФС у м. Києві 
від 22.10.15 р. № 3153/С/26-15-17-04-14) (Т. Нижник)

�0� ��

Лист Державної фіскальної служби України "Чи впливає кількість господиниць у фізособи-
єдинника на необхідність застосування РРО" від 06.11.15 р. № 10397/Т/99-99-22-07-03-14 
(Коментар редакції: Нова торгова точка — не привід застосовувати ррО)

�05 �8

Оплата через термінал: чи будуть витрати в загальносистемника (М. Мальцева) �07 ��
Стаж підприємця-єдинника для пенсії: як обчислюватимуть (М. Мальцева) �07 ��
Чи потрапляє пДВ до доходів та витрат підприємців �07 �6
Які санкції загрожують за несвоєчасну сплату авансів із пДФО �07 �6
Чи включають до доходів кошти, що потрапили на рахунок помилково �07 �6
Чи може іноземець працювати на єдиному податку в Україні �07 �6
Бліц-відповідь. Ведення обліку в Книзі у фізосіб-єдинників �07 �6
Як підприємцю перейти на загальну систему за власним бажанням (П. Маєвська) ��� �0
13 причин примусового розставання зі спрощенкою (р. Поліщук) ��� ��
Як підприємцю відображати продажі товарів у перехідний період (Н. Волошина) ��� �5
перехідне придбання товарів: чи будуть витрати та податковий кредит (Н. Волошина) ��� �6
Як відображати послуги, якщо частину авансу за них загальносистемник отримав на спрощенці 
(Н. Волошина)

��� �7

Чи може другогрупник організовувати харчування загальносистемникам (А. Хусід) ��5 ��
Як єдиннику оподатковувати поворотну фіндопомогу ��5 ��
Чи потраплять до витрат пММ, витрачені на доставку товару ��5 ��
Яку групу обрати для продажу ювелірних виробів ��5 ��
Що робити другогрупнику при перевищенні доходу ��5 ��
Бліц-відповідь. Власне майно та загальносистемник ��5 ��
Коли підприємець повинен прийняти на роботу інваліда (М. Доценко) ��5 �5
На що звернути увагу орендодавцю на єдиному податку (А. Хусід) ��6* �5
Коли підприємцю-загальносистемнику включати до витрат орендний аванс (А. Хусід) ��6* 56
Чи будуть витрати на охорону приміщення видатками підприємця-загальносистемника (А. Хусід) ��6* 67
Як єдиннику оподатковувати доходи у вигляді гранту обладнанням (М. Колесник) ��0 �8
Коли дата внесення готівки в КОРО та Книгу буває штрафонебезпечною (А. Хусід) ��0 ��
Визначаємо середньомісячний чистий дохід ��0 ��
Чи потрапить до витрат сплачений судовий збір ��0 ��
повертаємося на єдиний податок після відмови від спрощенки ��0 ��

ВСЕ ДЛЯ пРИВАТНИХ пІДпРИЄМЦІВ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Чи застосовувати єдиннику вексель у розрахунках ��0 ��

Бліц-відповідь. Єдинникам про ведення обліку в Книзі ��0 ��

Асорті правових позицій від ВСУ (В. Вишиваний)
• Які дії свідчать про оприбуткування готівки підприємцем
• Коли не карають за невиконання судового рішення
• Затримка розрахунку зі звільненим працівником у зоні АТО: стягнення компенсації стає 
примарним
• Автоцивілка: чи відшкодує винна особа потерпілому вартість заміни зношених деталей на нові
• Чи можна в касації оскаржити призначення арбітражного керуючого

��0 ��

АДМІНІСТРУВАННЯ № стор.

прощення боргу за валютними кредитами: доведеться заплатити в бюджет (О. Баклан, О. Баклан) 65 �0

Незвані гості: як не допустити податкову до перевірки (О. Алексєєв) 7� �9

За рахунок чого послабшає податковий тиск (Коментар до Закону України "Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків" 
від 17.07.15 р. № 655-VIII) (Ю. Ільницький)

77 ��

Сплата ЄСВ та земельного податку в зоні АТО: роз'яснення податківців (Коментар до листа 
Державної фіскальної служби України від 18.06.15 р. № 5837/М/99-99-17-02-02-14) (Г. Сазонов)

8� ��

платіжка на перерахування грошей до бюджету: що нового (Коментар до Порядку заповнення 
документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, 
здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або 
надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Мінфіну України від 24.07.15 р. № 666) 
(О. Коваленко)

8� �9

Єдинник змінив місце проживання: кому повідомляти та куди сплачувати податки (А. Хусід) 89 �5

ЄСВ сплачено, у квитанції — помилка: чи правомірний штраф (В. Сова) 9� ��

Як податкова моніторитиме контрольовані операції (Г. Сазонов) 97 �8

пов'язані особи: груповий портрет для оподаткування (А. Ярошенко)
• Коли пов'язаність має значення
• Загальне уявлення про пов'язаність
• Володіння корпоративними правами
• Повноваження на призначення (обрання) органів юрособи
• Обтяжені кредитами
• родинні зв'язки
• Непов'язані пов'язані

�0� 5

Декларацію з податку на нерухомість подано з порушенням: які наслідки (З. Куриляк) �0� ��

Банк своєчасно не перерахував кошти на сплату податку: чи загрожує підприємству штраф 
(Т. Шарий)

��� ��

ДОГОВІРНА РОБОТА № стор.

Обов'язкові умови ЗЕД-контракту: практика застосування (О. рижикова) 6� �

Облік нестачі товару під час його приймання за кількістю. Числовий приклад (додаток до 
статті "Обов'язкові умови ЗЕД-контракту: практика застосування")

6� www

Ліцензійний договір: суть, умови й застосування (Ю. Ільницький) 7� �0

Комунгосп: питання місяця (А. Юлін)
• Здаємо в оренду комунмайно: що з ПДВ
• Чи може ЖЕК стягнути з боржників, окрім суми боргу, ще 3% річних та інфляційні
• У якому випадку комунпідприємство вважається платником земподатку
• Чи може приватний ЖЕК бути на єдиному податку
• Заощадили бюджетні кошти: як ними розпорядитись

7� �8

Як повернути кошти за попереднім договором, якщо основний не було укладено (В. Вишиваний) 77 �0

Договір зберігання продукції: правові аспекти (Г. Чернявська) 87 �0

Укладення договору автоперевезення вантажу: документальне оформлення (В. Сова) 88* 5

Специфіка договору транспортного експедирування (О. Алексєєв) 88* ��

ВСЕ ДЛЯ пРИВАТНИХ пІДпРИЄМЦІВ № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
практика в судових рішеннях: топ-5 вересня (Б. Свіржський)
• Стягнення боргу за валютним кредитом: чим платити
• Працівник помер унаслідок профзахворювання: чи відшкодувати моральну шкоду
• Не повернена вчасно позика: чи ростуть далі проценти
• Аванс за договором: чи можна стягнути як безпідставно отримані кошти
• розстрочка виконання рішення господарського суду: на скільки й коли

89 ��

Гроші в борг за розпискою: чи можна нараховувати проценти (В. Вишиваний)
• Коли розписка дорівнює договору позики
• Чи нараховують проценти
• Повернення позики

9� ��

Укладення та виконання договору: уся справа в ціні (Ю. Ільницький) �0� 6

Ціна договору: чи зазначати пДВ (А. Ярошенко) �0� �0

Ціна договору в інвалюті: усі "за" та "проти" (О. Ясна) �0� ��

Бюджетне зобов'язання не зареєстровано: чи отримає підрядник оплату (В. Вишиваний) �0� ��

Укладаємо ЗЕД-контракт: шпаргалка для юриста (О. рижикова) �06* �

Як обґрунтувати вимогу про повернення коштів за неотриманий товар (О. Бардаш) �08 �6

Договір оренди нерухомості: від укладення до виконання (О. Трегубова)
• Істотні умови договору оренди нерухомості
• Чи може орендодавцем бути директор (засновник) орендаря
• Форма договору оренди та держреєстрація права оренди
• Передання нерухомості орендареві та її повернення орендодавцю
• Орендна плата: початок сплати, періодичність, індексація
• Пролонгація договору: як рахувати строк оренди

�09* ��

Оренда житла: без договору не пропонувати (О. Лавренова) �09* �8

Договір оренди (найму) автомобіля: особливості, форма, витрати (Б. Свіржський)
• Предмет договору найму транспортного засобу
• Форма та посвідчення договорів оренди автомобіля 
• Істотні умови договору оренди автомобіля
• Погодинна оренда авто: чи правомірно це

�09* ��

Договір оренди водного плеса: форма, умови, нюанси, порядок укладення (В. Кобилянський) �09* �8

Лізинг — оренда зі смаком права власності (Ю. Ільницький)
• Лізинг та його види
• Особливості договору фінлізингу
• Сторони договору фінлізингу
• Істотні умови договору фінлізингу

�09* ��

Безоплатна оренда, або Особливості договору позички (Т. Карп'як) �09* ��

Як убезпечити себе за допомогою договору від невидачі продавцем пН (О. Алексєєв) ��� �9

Купівля-продаж та міна землі: юридична бездоганність (Б. Свіржський)
• Істина в деталях: зміст договору продажу землі
• Танці з паперами: оформлюємо купівлю-продаж ділянки
• Купівля державної чи комунальної землі: дотримуйтеся процедури
• Продаж сільгоспземлі: хоч бачить око, та зуб тимчасово не йме
• Ти — мені, я — тобі: договір міни земельної ділянки

��9* �

юРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ № стор.

Спільне майно багатоквартирного будинку та ОСББ: законодавчі новації (В. Вишиваний) 6� �0

Дивіденди товаром: як оформити виплату (А. Ярошенко) 6� �9

Як через суд повернути аванс за невиконані будівельні роботи (І. Гаврилов) 6� ��

Хто в домі господар, або Нові правила управління багатоквартирним будинком (Коментар до 
Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" 
від 14.05.15 р. № 417-VIII) (В. Вишиваний)

65 ��

Змінився вид використання землі: чи обов'язковий проект землеустрою (А. Король) 65 �8

Які документи потрібні ресторану для виносної торгівлі на пляжі (В. Вишиваний) 66 �0

Нерезидент погашає борг, коли справа в суді: чи порушено валютне законодавство (О. Алексєєв) 66 ��

У довідці про зарплату завищена пенсія: чи несе підприємство відповідальність (C. Черв'як) 68 8

Останній день для подання звіту — вихідний: відлічуємо строк для сплати податку (Коментар до 
постанови ВСУ від 09.06.15 р. у справі № 21-18а15) (В. Вишиваний)

68 �5

ДОГОВІРНА РОБОТА № стор.
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Відповідальність за "тоталітарні" назви: чого остерігатися підприємствам (Коментар до Порядку, 
затвердженого постановою КМУ від 27.05.15 р. № 354) (Б. Свіржський)

68 �6

Робота над помилками: удосконалили порядок надання субсидій (Коментар до постанови КМУ 
від 26.06.15 р. № 475) (А. Юлін)

68 �8

Чи зобов'язане підприємство надавати військкомату паспортні дані працівника (О. Яткевич) 68 ��

Отримуємо дозвіл на спецводокористування: які документи подавати (Б. Свіржський) 68 �6

Реєстрація прав на землю: рекомендації від Мін'юсту (Коментар до листа Мін'юсту України 
від 02.04.15 р. № 13-32/114) (А. Король)

7� 9

Які підстави у реєстратора повернути статут громадської організації без відмітки (О. Бардаш) 7� ��

Акумуляторні батареї для телефонів: чи обов'язково їх утилізувати (В. Вишиваний) 7� �6

підприємство змінило власну назву: що з внутрішніми документами (О. романов) 7� �8

Документообіг та архів підприємства по-новому: вивчаємо зміни (Коментар до Правил організації 
діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін'юсту 
України від 18.06.15 р. № 1000/5) (Б. Свіржський)

7� �5

Судовий збір: ставки й пільги змінено (Коментар до Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо сплати судового збору" від 22.05.15 р. № 484-VIII) (Б. Свіржський)

7� �9

У яких випадках потрібно переоформити ліцензію (Коментар до листа Державної регуляторної 
служби України від 16.07.15 р. № 5223) (В. Вишиваний)

76 ��

Чи можна видати вексель у розрахунок за корпоративні права (А. Ярошенко) 76 �7

 Громадяни зможуть подавати електронні звернення та електронні петиції (Коментар до Закону 
України "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного 
звернення та електронної петиції" від 02.07.15 р. № 577-VIII) (В. Вишиваний)

78 ��

Національна поліція: лікнеп для підприємств та громадян (Коментар до Закону України 
"Про Національну поліцію" від 02.07.15 р. № 580-VIII) (Б. Свіржський)

78 �5

платіж за навчання завис у проблемному банку: чи платити повторно (О. Бардаш) 78 �8

принципові зміни: захист власників, відповідальність керівників, права акціонерів (Коментар до 
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав 
інвесторів" від 07.04.15 р. № 289-VIII) (Б. Свіржський)

8� �9

 Більше прозорості: відкриття реєстрів нерухомості та автомобілів (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості у сфері 
відносин власності з метою запобігання корупції" від 14.07.15 р. № 597-VIII) (Б. Свіржський)

8� ��

Неповний вклад до статутного капіталу ТОВ: наслідки для учасника й товариства (А. Василенко) 8� �0

Архітектурно-будівельний контроль: оновлені правила для учасників (Коментар до Закону України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень 
у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства" 
від 09.04.15 р. № 320-VIII) (Г. Сазонов)

8� ��

Новий порядок створення ОСББ (О. Бардаш) 85 �0

Споживач повертає товар роздрібному торговцю: перевіряємо підстави, 
оформлюємо та обліковуємо (С. Кирилов)
• Споживач повертає якісний товар
• Споживач повертає неякісний товар
• Оформлюємо та здійснюємо повернення
• Облік повернень

86* �0

Заява про повернення коштів. Зразок (додаток до статті "Споживач повертає товар роздрібному 
торговцю: перевіряємо підстави, оформлюємо та обліковуємо") 

86* www

Акт про видачу коштів. Зразок (додаток до статті "Споживач повертає товар роздрібному 
торговцю: перевіряємо підстави, оформлюємо та обліковуємо")

86* www

Виносна торгівля: які документи потрібні (В. Вишиваний)
• Ідентифікація продавця
• Дозволи для торгового місця
• Документи працівників
• Оформлення платежів

86* ��

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ № стор.
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Режим роботи магазину: визначаємо самостійно чи погоджуємо з місцевою владою (О. Лавренова)
• Торгівля продовольчими та непродовольчими товарами
• Торгівля тютюновими виробами та алкогольними напоями
• Зміна режиму роботи закладу торгівлі

86* 57

Магазин змінив реквізити та відмовляє в гарантійній заміні товару: як захистити свої права 
(С. Кирилов)

86* 66

Скарга до територіального (обласного) органу Держспоживінспекції України. Зразок (додаток 
до статті "Магазин змінив реквізити та відмовляє в гарантійній заміні товару: як захистити свої 
права") 

86* www

позовна заява до загального (місцевого) суду. Зразок (додаток до статті "Магазин змінив реквізити 
та відмовляє в гарантійній заміні товару: як захистити свої права")

86* www

Вимога про заміну товару, звернена не реорганізованому продавцю, а іншій особі, яка брала 
участь у виробництві, реалізації та обслуговуванні бракованої одиниці товару. Зразок (додаток 
до статті "Магазин змінив реквізити та відмовляє в гарантійній заміні товару: як захистити свої 
права")

86* www

перевірки підприємств торгівлі (В. Вишиваний)
• Податкові перевірки
• Порядок здійснення перевірок іншими контролюючими органами
• Мораторій на перевірки

86* 68

Відповідальність за порушення правил торгівлі та санітарних норм (Б. Свіржський) 86* 7�

Фінансові санкції та адміністративні стягнення за порушення правил
торгівлі та санітарних норм (додаток до статті "Відповідальність за порушення правил торгівлі та 
санітарних норм")

86* www

Як розкрити відомості про кінцевих бенефіціарів (В. Вишиваний) 87 �7

Коли автоперевізнику потрібна ліцензія (Г. Сазонов) 88* �

Відповідальність за втрату вантажу в міжнародних автоперевезеннях (О. Алексєєв)
• Чим регулюються міжнародні автоперевезення
• Клієнт завжди правий, або Презумпція вини перевізника
• Пред'явлення вимог та строки давності
• А чи все відшкодують?

88* ��

Особливості придбання майна через електронні торги (СЕТАМ) (О. Алексєєв) 89 5

Чи може фізособа надати юрособі поворотну фіндопомогу (В. Вишиваний) 89 ��

Благодійна організація хоче діяти в іншому регіоні: як вчинити (Б. Свіржський) 89 �5

Оренда частини торгового залу: чи можна погодинно (Б. Свіржський) 90 7

Електронний документообіг на підприємстві: перші кроки (Б. Свіржський) 9� ��

правові межі для електронної комерції (Коментар до Закону України "Про електронну комерцію" 
від 03.09.15 р. № 675-VIII) (Ю. Ільницький)

9� �5

Блокада Криму як форс-мажор (О. Алексєєв)
• Що таке форс-мажор
• Чи можна вважати блокаду Криму форс-мажором
• Як уникнути відповідальності у зв'язку з блокадою

9� 8

Утеплення фасаду: юридичні аспекти (В. Вишиваний) 9� 8

Установлюємо на підприємстві лічильник тепла: порядок дій (О. Бутченко) 9� ��

Скаржимося бізнес-омбудсменові: підстави, порядок, ефективність (О. Алексєєв) 97 �6

продаж частки в статкапіталі ТОВ: діємо впевнено (Б. Свіржський)
• Коли та кому власник частки в СК ТОВ може її продати
• Договір купівлі-продажу частки в СК ТОВ
• Чи потрібна згода другого члена подружжя на відчуження частки в СК ТОВ
• Фіксація відчуження корпоративних прав зборами учасників та держреєстратором

98 �

Договір купівлі-продажу корпоративних прав. Зразок (додаток до статті "Продаж частки в 
статкапіталі ТОВ: діємо впевнено")

98 www

Мрія на ім'я факсиміле: коли дозволено використовувати факсимільний підпис (Д. Ковальов) 99 7

Відповідальність за порушення порядку проведення інвентаризації (В. Вишиваний) �00* 59

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ № стор.
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Нежитлове приміщення в багатоквартирному будинку: права та обов'язки власника (А. Король)
• Нежитлові та допоміжні приміщення: знаходимо відмінність
• Як можна використовувати нежитловку в багатоповерхівці
• Комунальні послуги та благоустрій прибудинкової території

�0� ��

Чисті активи зменшилися: як вчинити зі статутним капіталом (Б. Свіржський) �0� ��

У банк ввели тимчасову адміністрацію: сподівання та реальність для вкладників (О. Лавренова) �05 �6

Ліквідація банку: порядок подання заяв кредиторами (О. Лавренова) �07 ��

Заява про включення до реєстру кредиторів. Зразок (додаток до статті "Ліквідація банку: порядок 
подання заяв кредиторами")

�07 www

псевдомораторій у дії, або Хто може завітати з перевіркою (Коментар до листа Мін'юсту України 
від 12.10.15 р. № 26525-0-33-15/82) (Т. Шарий)

�07 �5

Статутний капітал ТОВ сформовано в 90-х: чи потрібно збільшувати (О. Бардаш) �08 ��

Особливості оренди державного та комунального майна (А. Ярошенко)
• Яке майно належить до об'єктів оренди
• Хто виступає орендодавцем
• Процедура укладення договору оренди
• Орендна плата
• Подовження договору оренди
• Поліпшення та ремонт орендованого майна
• Припинення договору оренди

�09* �

Оренда з викупом: альтернативний механізм придбання житла (О. Лавренова) �09* ��

Ремонт і поліпшення орендованого майна: розбираємося в поняттях та наслідках (О. Бардаш) �09* ��

Страхування об'єкта оренди (Г. Чернявська) �09* �8

Орендар не звільняє приміщення: як на нього вплинути (О. Алексєєв) �09* 5�

переважні права: орендарям на замітку (Б. Свіржський)
• У чому полягає переважне право наймача щодо дії договору
• Пролонгація договору — альтернатива переважному праву
• Переважне право щодо оренди земельної ділянки
• Як орендарю захистити своє переважне право
• Переважне право на придбання об'єкта оренди

�09* 5�

Держслужбовець володіє нерухомістю: як здати в оренду (О. Трегубова) �09* 57

Орендар під санкціями: які наслідки (О. романов) ��0 �5

Як легалізувати самобуд у спрощеному порядку (В. Вишиваний) ��� ��

Сплата судового збору: роз'яснює ВГСУ (Коментар до листа ВГСУ від 12.11.15 р. № 01-06/2093/15) 
(В. Вишиваний)

��� ��

IT-послуги засобами замовника: чи існує ризик трудових відносин (С. Кирилов) ��� 6

Чи вправі неприбутківці надавати майно в оренду (В. Вишневецька) ��6* 6�

Відображення орендних операцій в обліку неприбутківців. Числовий приклад (додаток до 
статті "Чи вправі неприбутківці надавати майно в оренду")

��6* www

працівнику надано позику: як діяти в разі його смерті (О. Літвінова) ��8 ��

Чи передбачено відповідальність за виробництво псевдоорганічної продукції (Т. Шарий) ��8 �0

Особливості проведення та оформлення земельних торгів (О. Трегубова)
• Коли земельних торгів не уникнути
• Процедура проведення торгів: вимоги закону та наслідки їх недотримання
• Підготовка до проведення торгів
• Проведення торгів
• Установлення результатів торгів та їхнє оформлення
• Оприлюднення результатів торгів

��9* 8

постійне користування землею: власність без розпорядження
(Б. Свіржський)
• У чому суть постійного користування ділянкою
• Хто може мати землю на праві постійного користування
• Припинення права постійного користування ділянкою
• Право на ділянки під багатоквартирними будинками
• Коли час переоформити право користування ділянкою

��9* ��

Земля та майнові права на неї: чи можна внести до статутного капіталу госптовариства 
(О. Лавренова)

��9* �7

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Сервітут і суперфіцій: некласичні способи користування чужою землею (Б. Свіржський)
• Правова суть сервітуту та суперфіцію земельної ділянки
• Платність і безоплатність прав на чуже майно
• Установлення сервітуту та суперфіцію
• Чи можна передати сервітут і суперфіцій третім особам
• Припинення сервітуту та суперфіцію
• Подальша доля збудованого за суперфіцієм

��9* ��

присвоєння та визначення кадастрового номера земельної ділянки (В. Кобилянський)
• Для чого земельній ділянці кадастровий номер
• "Стандартна" поява кадастрових номерів
• "Старі" кадастрові номери
• Ділянка є, кадастрового номера немає

��9* �8

Бути чи не бути: що робити з держактами на землю (О. романов)
• Держакти пішли — що взамін
• Як діяти, якщо немає кадастрового номера ділянки
• За "червоними" держактами ділянками можна постійно користуватися без держреєстрації
• Чи можливо виправити помилки, допущені в держакті

��9* ��

Цільове призначення земельної ділянки: коли та як його можна змінити (Г. Сазонов) ��9* �6

Як оформити будівництво об'єкта на земельній ділянці директора (І. Гаврилов) ��9* �9

Земельні права: теорія і практика захисту (Б. Свіржський)
• Підстави захисту прав власності та користування земділянками
• Боротьба із самовільно зайнятими ділянками
• Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
• Держнагляд за дотриманням земельного законодавства
• Відповідальність за порушення земельного законодавства

��9* �0

Засновник за сумісництвом директор: чи може він себе звільнити (Г. Сазонов) ��0 6

Чи обов'язковий акт приймання-передачі послуг за договором оренди нерухомості (Г. Сазонов) ��0 7

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ № стор.

Торговельна марка: чи можна використовувати в Інтернеті (М. Ортинська) 69 �8

Реєстрація торговельної марки за кордоном: особливості, процедура й вартість (О. Горбань) 78 ��

патентний тролінг: українські реалії (О. Горбань) 96 �

Як запатентувати винахід: 5 кроків до успіху (О. Горбань) ��5 �

СПАДКУВАННЯ № стор.

Спадкування боргів фізособи (Т. Карп'як) 8� �8

Хто зі спадкоємців претендує на кошти за анульовану турпоїздку (Г. Чернявська) 9� �5

Іноземець успадкував землю: які наслідки (А. Гоменюк) �0� �8

Спадкування кримської нерухомості: тонкощі документального оформлення (Т. Карп'як) �0� �7

Як оформити поділ спадщини (Т. Карп'як) ��� ��

Договір про поділ спадкового майна. Зразок (додаток до статті "Як оформити поділ спадщини") ��� www

Спадкування землі та паїв: підстави, оформлення, оподаткування (А. Король) ��9* �9

ПРАКТИКА — У СУДОВИХ РІШЕННЯХ № стор.

Огляд судової практики: найцікавіші теми червня 2015 року (Б. Свіржський)
• Чи звільняє окупація Криму від обов'язку платити за кредитом
• Як рахувати позовну давність у кредитних правовідносинах
• Як ділити під час розлучення внесок до статутного капіталу та банківські вклади
• Кого просити про скасування реєстрації товарного знака та про знесення самобуду

7� 7

Спори, пов'язані з нерухомістю та землею: судова практика (В. Вишиваний)
• Які наслідки користування комунальною землею без документів
• Оренда землі: чи обов'язкова нормативна грошова оцінка
• Чи можна отримати у власність землі в межах прибережних захисних смуг

80 �8

практика Верховного Суду: найцікавіше в липневих рішеннях (Б. Свіржський)
• Що вважати офіційним документом, щодо якого вчинили службове підроблення
• Витребування майна із чужого незаконного володіння від добросовісного набувача
• Передача в приватну власність ділянок у залізничній смузі відведення
• Отримання згоди профспілки на звільнення працівника
• Сплата фізособою земельного податку за ділянку під багатоповерхівкою
• розгляд справ щодо приватизації майна шляхом викупу

8� �7

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

практика в судових рішеннях: топ-5 вересня (Б. Свіржський)
• Стягнення боргу за валютним кредитом: чим платити
• Працівник помер унаслідок профзахворювання: чи відшкодувати моральну шкоду
• Не повернена вчасно позика: чи ростуть далі проценти
• Аванс за договором: чи можна стягнути як безпідставно отримані кошти
• розстрочка виконання рішення господарського суду: на скільки й коли

89 ��

права на житло: огляд судової практики (Б. Свіржський)
• Чи може забудовник без згоди інвестора збільшити площу житла
• Згода органу опіки або другого з подружжя на правочин щодо житла: чи можна обійтися без неї
• Чи можуть у період дії мораторію подати позов про стягнення іпотечного майна

9� �5

Якою буде єдина правомірна підстава для визнання ордера недійсним (додаток до статті  
"Права на житло: огляд судової практики")

9� www

Депозитно-кредитні спори: огляд судової практики (В. Вишиваний)
• Чи нараховуватимуть проценти до фактичного повернення вкладу
• Умови дотримання письмової форми договору банківського вкладу
• Придбання зустрічної вимоги до банку: чи припиняється зобов'язання
• Чи вправі кредитна спілка відступати право вимоги

98 ��

Страхові спори: огляд судової практики (Б. Свіржський)
• Чи може страхове відшкодування бути більшим за визначене у звіті з оцінки авто після ДТП
• Коли встановлений договором строк повідомлення про ДТП впливає на розмір виплати
• Яку пеню та/або неустойку сплачує страховик за прострочення виплати
• Чи відшкодовує страховик довідки та експертизи після ДТП

�0� �6

Чи впливає часове обмеження подачі заяви про відшкодування на застосування страховиком 
регресної вимоги (додаток до статті "Страхові спори: огляд судової практики")

�0� www

Коли починається позовна давність щодо регресних зобов'язань винуватця (додаток до 
статті "Страхові спори: огляд судової практики")

�0� www

Визнання договору дарування недійсним: судова практика (В. Вишиваний) �07 �6

практика Верховного Суду: топ-теми листопада (Б. Свіржський)
• На вагу золота: спори з банками щодо депозитів та кредитів
• Теплопостачання: відсутність договору та самовільне відключення
• Справи сімейні: поділ майна й аліментна пеня
• Процесуальні моменти: позовна давність, об'єднання вимог та застаріле законодавство

��7 ��

Асорті правових позицій від ВСУ (В. Вишиваний)
• Які дії свідчать про оприбуткування готівки підприємцем
• Коли не карають за невиконання судового рішення
• Затримка розрахунку зі звільненим працівником у зоні АТО: стягнення компенсації стає 
примарним
• Автоцивілка: чи відшкодує винна особа потерпілому вартість заміни зношених деталей на нові
• Чи можна в касації оскаржити призначення арбітражного керуючого

��0 ��

СУД І ПРОЦЕС № стор.

Чи може місцевий господарський суд розглянути спір з іноземним контрагентом (О. Алексєєв) 6� ��

порука: огляд судової практики (Б. Свіржський)
• Визначення моменту припинення поруки
• Солідарна відповідальність поручителів за окремими договорами відсутня
• Наслідки зміни кредитором строку виконання основного зобов'язання
• Збільшення процентної ставки без згоди поручителя збільшує його відповідальність
• Переказ поручителем коштів у межах одного банку з тимчасовою адміністрацією

6� �5

Чи можлива апеляція на вердикт суду щодо постанови про адмінстягнення (Б. Свіржський) 7� �0

Як замінити неналежного відповідача в госппроцесі (В. Вишиваний) 7� ��

Нюанси укладення та виконання мирової угоди в госппроцесі (р. Дворкін)
• Мирова угода: правочин чи ні
• Хто та як може укласти мирову угоду
• Предмет мирової угоди
• Мирова угода та різні стадії судового процесу
• Наслідки укладення мирової угоди
• Виконання мирової угоди

7� ��

пРАКТИКА — У СУДОВИХ РІШЕННЯХ № стор.



d
o
d
at
o
k.
vo
b
u
.c
o
m
.u
a

9�

КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Борг сплачено під час розгляду госпсправи: чи повернуть судовий збір (В. Вишиваний) 85 6

позов про скасування ппР — майновий чи ні: позиція ВАСУ (Коментар до листа Вищого 
адміністративного суду України від 28.10.15 р. № 11/10-439/Д/33/15) (В. Вишиваний)

�05 �6

КОНТРОЛююЧІ ОРГАНИ № стор.

перевірки Фонду з втрати працездатності: лебедина пісня (Б. Свіржський) 7� ��

перевірки фіскальної служби: алгоритм дій платника податків (Б. Свіржський)
• Допуск податківців до перевірки
• Як поводитися під час перевірки
• Надання платниками документів та їх копій перевіряльникам
• Оформлення результатів податкових перевірок

96 �7

Вимушена потреба: заперечення на акт перевірки (Б. Свіржський) �0� 9

порушено процедуру перевірки: чи може цим скористатися платник (Б. Свіржський) �05 �6

подовження строків податкової перевірки: що треба знати платнику (Б. Свіржський) �08 ��

Штраф за антиконкурентні дії в держзакупівлях: оскаржуємо в суді (О. Алексєєв)
• Ознаки антиконкурентних узгоджених дій
• Обираємо суд для оскарження рішень АМК
• робимо акценти в суді
• Вплив судового процесу на строки сплати штрафу

��� 6

Малозначність адмінпорушення: зводимо нанівець претензії контролерів (Б. Свіржський) ��7 8

БЛІЦ-ВІДПОВІДЬ № стор.

Спільне майно багатоквартирного будинку та ОСББ: законодавчі новації (В. Вишиваний) 6� �0

Система електронного адміністрування пДВ у всій красі (Д. Петрига)
• Як вчинити, якщо реєстраційний ліміт має від'ємне значення
• Який негативний наслідок у реєстрації податкової накладної із запізненням
• У податковій накладній завищено суму постачання: чи є податковий кредит
• Червневу податкову накладну не встигли своєчасно зареєструвати: чи буде штраф
• Як повернути гроші з електронного рахунку
• Як врахувати долипневу переплату в декларації з ПДВ

66 �

пДВ-розрахунки з бюджетом: особливості адміністрування (Д. Петрига)
• Як відображати ПДВ при розподілі ПК
• Неплатник ПДВ повернув товар, але ПН на постачання ще не зареєстровано
• Яку суму перерахувати на електронний рахунок, щоб погасити червневий ПДВ
• Від'ємний залишок в ряд. 20.1 за лютий: чи збільшиться реєстраційний ліміт
• Як обліковувати операції з електронним рахунком
• Чи збільшує реєстраційний ліміт сільгосппідприємства ПК лютого

68 �

РРО-практикум: відповідаємо на актуальні питання (Т. Нижник)
• Підприємець торгує пивом — подбайте про ррО
• Послуги на території села — використовуйте рК
• Надаєте послуги за готівку — треба ррО
• єдинники та ррО

7� �

Комунгосп: питання місяця (А. Юлін)
• Здаємо в оренду комунмайно: що з ПДВ
• Чи може ЖЕК стягнути з боржників, окрім суми боргу, ще 3% річних та інфляційні
• У якому випадку комунпідприємство вважається платником земподатку
• Чи може приватний ЖЕК бути на єдиному податку
• Заощадили бюджетні кошти: як ними розпорядитись

7� �8

Актуальні питання податково-прибуткового обліку поворотної фіндопомоги (А. Юлін)
• За ПФД спливає 365 днів — чи включати в доходи
• Чи зменшує повернена ПФД фінрезультат
• За ПФД спливає строк давності — чи є доходи

�08 �9

Форма № 1ДФ: заповнюємо впевнено (І. Безсмертний)
• Часткова оплата послуг підприємця: як відобразити у ф. № 1ДФ
• Чи відображають переплату військового збору у ф. № 1ДФ

��0 �8

Дивідендні аванси: правила для юросіб-єдинників (А. Юлін)
• Чи платити єдиннику дивідендні аванси
• Чи звітувати про дивідендні аванси
• Як оподатковують дивіденди

��� �5

СУД І пРОЦЕС № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Актуальні питання тижня (І. Безсмертний)
• Як виправити помилковий податковий номер у формі № 1ДФ
• Матдопомога від профспілки: як оподатковувати
• Чи сплачувати податок на доходи та військовий збір з оплати гуртожитку за працівників

��5 �6

ТЕРИТОРІЯ ЗІР № стор.

Викрадення основних засобів: чи нараховувати пДВ �0� 5

Змінили номенклатуру постачання неплатнику пДВ: чи складати розрахунок коригування �0� 5

Дві пН на одне постачання: чи показувати в декларації з пДВ �0� 5

РРО без скриньки: як зберігати готівку �0� ��

підприємець з доходом більше 1 млн грн та перелік № 1336 �0� ��

податкова накладна з помилкою: коли декларувати пЗ та пК �05 ��

Чи обов'язково додавати документи про ліквідацію ОЗ до декларації з пДВ �05 ��

Рентна плата за воду: як не сплачувати за подвійним тарифом �07 �0

Чи подавати звітність з екоподатку, якщо не було забруднень �07 �0

Чи порівнювати при постачанні базу обкладення пДВ з митною вартістю �08 �6

Як правильно оформити податкову накладну на міжнародне перевезення �08 �6

Незалежний профдіяч: чи діє обмеження готівкових розрахунків �08 �7

Внески до статутного фонду: чи бути готівковому обмеженню �08 �7

Нерезидент отримує спадщину від нерезидента на території України: що з пДФО ��0 ��

За відокремлені підрозділи платили пДФО за місцезнаходженням головного підприємства: 
яка відповідальність

��0 ��

помилка у повідомленні за ф. № 20-Опп: вживаємо заходів ��� �6

Які документи додавати до заяви про добровільну реєстрацію платником пДВ ��� �0

Чи можна зберігати від'ємне значення в декларації з пДВ довше 1095 днів ��� �0

Як у Звіті з ЄСВ відображати виплати мобілізованим ��� ��

Чи буде штраф за неутримання пДФО з виплат мобілізованому ��� ��

Чи амортизують у податковому обліку безоплатно отримані ОЗ ��� �6

Чи зменшують фінрезультат на збитки від патентованої діяльності минулих періодів ��� �7

Як ураховують перевищення щомісячних авансів над податком на прибуток ��� �7

підприємство реекспортує товари: чи повернуть йому додатковий імпортний збір ��5 �0

Ліцензія не на бланку єдиного зразка: чи можна торгувати алкоголем ��5 �0

За товари/послуги платить третя особа: кому виписувати податкову накладну ��7 �

Чи вправі підприємець нараховувати пДВ під час продажу зернових ��7 �

Що вважають повторним порушенням для штрафу за затримку Звіту з ЄСВ ��8 �5

Чи можна нараховувати податкову амортизацію на ОЗ, отримані у фінлізинг ��8 �5

Чи потрібно підприємствам, які не перетнули межу в 20 млн грн, зважати на амортизаційні різниці ��8 �6

Останній день подання звітності — вихідний: як обчислити строк для сплати податку ��8 �6

Штраф за неправомірне заcтосування соцпільги: чи показувати у ф. № 1ДФ ��8 �7

Заповнення уточнюючої ф. № 1ДФ у разі неправомірного
застосування податкової соцпільги. приклад (додаток до статті "Штраф за неправомірне 
заcтосування соцпільги: чи показувати у ф. № 1ДФ")

��8 www

працівник отримав безоплатно банківську картку: чи буде податок на доходи ��0 �

Чи треба підприємствам, які не перетнули межу у 20 млн грн, застосовувати "перехідні" податкові 
коригування

��0 �

На який "офшорний" перелік зважати для визнання операцій із контрагентом-нерезидентом 
контрольованими

��0 5

БюДЖЕТНІ УСТАНОВИ № стор.

Банківське обслуговування місцевих бюджетів: сім цікавих фактів (В. Вальківський) 6� ��

Будматеріали — дитсадка, ремонт — силами батьків: відображаємо в бухобліку (В. Вальківський) 68 �8

Оцінка корисності активів: нова облікова процедура (В. Ява) 7� �5

Чи змінювати посаду вихователя на асистента вчителя в школі з інклюзивним навчанням 
(О. Морєва)

7� �8

БЛІЦ-ВІДпОВІДЬ № стор.



d
o
d
at
o
k.
vo
b
u
.c
o
m
.u
a

95

КАТАЛОг

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Заповнюємо платіжні доручення правильно: майстер-клас для всіх бюджетників (Н. Бондаренко, 
В. Вальківський)

80 ��

правила заповнення платіжних доручень (додаток до статті "Заповнюємо платіжні доручення 
правильно: майстер-клас для всіх бюджетників") 

80 www

Ручки, скріпки та папір на службі бюджетної установи: правила бухобліку (В. Вальківський) 8� �0

Наввипередки з майбутнім: Мінфін знову уточнив бухоблікові правила бюджетних установ 
(Коментар до наказу Мінфіну України від 23.07.15 р. № 664) (В. Вальківський) 

8� �6

Бюджетна установа списує канцтовари: обираємо метод, відображаємо в бухобліку 
(В. Вальківський)

85 8

Бюджетник — замовник будівництва: чи є податковий кредит із пДВ (В. Полянська) 87 ��

Матеріально відповідальна особа йде у відпустку: чи проводити інвентаризацію до її відпочинку 
(О. Літвінова)

89 �0

Кожному бюджетнику — по новому окладу (Коментар до постанови КМУ "Про підвищення оплати 
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" 
від 16.09.15 р. № 731) (В. Вальківський)

9� �8

Відрядження по Україні: вивчаємо облікові нюанси (В. Вишневецька) 95* �6

Студент-бюджетник працевлаштувався: чи залишиться право на стипендію (М. Богач) 98 �0

Бухгалтерський дзен: як бюджетникам обліковувати запаси й ОЗ (В. Вальківський) 99 �0

Головні моменти вдалої інвентаризації в бюджетній установі (В. Вальківський) �00* 5�

Газета для бухгалтера та керівника: як у бухобліку показати передплату періодики (Н. Бондаренко) ��0 ��

Бюджетник одержав компенсацію заробітку мобілізованого за минулий рік: 
виправляємо облік (В. Вальківський)

��� �6

Індексація житлового фонду — 2015: провести не можна заборонити (В. Вальківський) ��� �5

Як працівникам спортшкіл виплачувати надбавку за вислугу років (О. Левченко)
• Чи буде вислуга років у працівників шкіл вищої спортмайстерності
• Як тижневе навантаження змінить розмір надбавки
• Навчання у ВНЗ: чи буде право на надбавку
• Як записи в трудовій книжці вплинуть на надбавку за вислугу років
• Чи включають строкову військову службу до стажу роботи для надбавки
• Чи виплачують надбавку сумісникам

��� ��

півцарства за оренду: як обчислити орендну плату за майно бюджетної установи (В. Вальківський) ��6* 68

Чи можна виплатити зарплату за рахунок коштів від оренди майна (В. Вальківський) ��6* 7�

Розподіляємо експлуатаційні витрати між орендарем і орендодавцем (В. Вальківський) ��6* 7�

Обіцяного дочекалися: Кабмін підвищив зарплату держслужбовцям і бюджетникам (Коментар 
до постанови КМУ "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення 
індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів" від 09.12.15 р. № 1013) 
(В. Вальківський)

��7 �0

Новий рік — нова зарплата: працівникам культури доплачуватимуть за вислугу років 
(В. Вальківський)

��0 ��

ОСВІТА № стор.

Як працівникам спортшкіл виплачувати надбавку за вислугу років (О. Левченко)
• Чи буде вислуга років у працівників шкіл вищої спортмайстерності
• Як тижневе навантаження змінить розмір надбавки
• Навчання у ВНЗ: чи буде право на надбавку
• Як записи в трудовій книжці вплинуть на надбавку за вислугу років
• Чи включають строкову військову службу до стажу роботи для надбавки
• Чи виплачують надбавку сумісникам

��� ��

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я № стор.

Затверджено правила поводження з медичними відходами (Коментар до наказу МОЗ України 
від 08.06.15 р. № 325) (В. Вишиваний)

�08 �0

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ № стор.

Держзакупівлі по-новому: учасникам — менше паперів, замовникам — більше уваги (Н. Заєць) �05 �0

Держзакупівельні премудрості: без формальностей і зволікань (Н. Заєць) �07 �6

БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.

Заповнюємо платіжні доручення правильно: майстер-клас для всіх бюджетників 
(Н. Бондаренко, В. Вальківський)

80 ��

правила заповнення платіжних доручень (додаток до статті "Заповнюємо платіжні доручення 
правильно: майстер-клас для всіх бюджетників") 

80 www

Лист Державної казначейської служби України від 17.07.15 р. № 14-09/562-19082 "про облік коштів, 
які надійшли в поточному році як погашення дебіторської заборгованості минулих років"

90 ��

Лист Державної казначейської служби України від 14.04.15 р. № 14-13/129-8839 "Щодо 
виготовлення об'єктів основних засобів"

90 �5

Лист Державної казначейської служби України від 26.03.15 р. № 14-04/26-5630 "Щодо використання 
КЕКВ"

90 �6

Лист Державної казначейської служби України від 06.05.15 р. № 14-08/224-13240 "про застосування 
КЕКВ при придбанні сухих пайків"

90 �8

Лист Державної казначейської служби України від 14.07.15 р. № 14-09/547-18891 "про витрати на 
утримання орендованого приміщення"

90 �9

Лист Державної казначейської служби України від 29.07.15 р. № 14-09/625-19726 "про застосування 
КЕКВ для відшкодування вартості харчування"

90 �0

Наказ Державної казначейської служби України від 03.11.15 р. № 307 "про затвердження порядку 
проведення безспірного списання коштів державного бюджету, спрямованого на виконання 
судових рішень про бюджетне відшкодування податку на додану вартість та/або пені" (Витяг)

��� ��

порядок проведення безспірного списання коштів державного бюджету, спрямованого на 
виконання судових рішень про бюджетне відшкодування податку на додану вартість та/або пені, 
затверджений наказом Державної казначейської служби України від 03.11.15 р. № 307

��� ��

Лист МФУ, Державної казначейської служби України від 28.05.15 р. № 14-10/335-15711 
"Щодо оформлення платіжних доручень"

��� �5

Лист Державної казначейської служби України від 17.11.15 р. № 14-10/1056-29130 "про надання 
підтвердних документів для реєстрації зобов'язань в органах Казначейства"

��� �6

Лист Державної казначейської служби України від 09.10.15 р. № 14-08/925-25109 "про застосування 
КЕКВ при придбанні сценічних костюмів"

��� �7

Лист Державної казначейської служби України від 05.10.15 р. № 14-09/907-2406 "про застосування 
КЕКВ"

��� �7

Лист МФУ від 13.11.15 р. № 31-05230-12-10/34964 "про співфінансування проектів, що реалізуються 
за кошти державного фонду регіонального розвитку"

��� �8

Щодо роботи в період завершення бюджетного 2015 року та на початку 2016 року ��0 ��

Лист Державної казначейської служби України від 25.09.15 р. № 14-08/868-23932 "Щодо визначення 
одержувача бюджетних коштів"

��0 ��

Лист Мін'юсту України від 07.09.15 р. № 20729-0-26-15/8.2 "Щодо заходів правового реагування на 
діяльність незаконних органів на території Автономної Республіки Крим"

��0 �5

ПАМ'ЯТКА БУХГАЛТЕРА № стор.

Держмито: ставки та пільги (В. Вишиваний) �0� www

КОРИСНЕ № стор.

Розрахунки за липень 2015 року 6� �

"Сонячна спільнота" (О. Степовий)
• "Бухгалтерія сонця", або Чим привабливі альтернативні джерела енергії
• Про ціну на газ у європі та Україні
• Гріємо сонцем воду, або Що таке геліоколектори
• "Сонце в проводах" — реалії та перспективи
• Скільки коштує власна електростанція

6� ��

"Зелений" тариф для фізосіб: у чому вигода (О. Уварова) 6� ��

Подарунок до дня бухгалтера
Кольоровий календар на 2015—2016 рр. 

6� �7

Подарунок до дня бухгалтера
Оберіг бухгалтера

6� �7

Розрахунки за серпень 2015 року 78 8

Розрахунки за вересень 2015 року 8� �0

КАЗНАЧЕЙ: СПЕЦПРОЕКТ № стор.

КАЗНАЧЕЙ: СПЕЦПРОЕКТ № стор.
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КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
Розрахунки за вересень 2015 року 87 www
Розрахунки за жовтень 2015 року 96 ��
Розрахунки за листопад 2015 року �05 ��
Розрахунки за грудень 2015 року ��7 ��

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ № стор.
Каталог публікацій у газеті "Все про бухгалтерський облік" за І півріччя 2015 року 6� www
перелік передплатних агентств — розповсюджувачів газети 85 �6

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА № стор.
поезія. "прям брызнул по щеке... шашлык, ох — сочен..." 6� �0
поезія. "Июньский вечер, на балконе, взгляд — на рощу..." 6� ��
поезія. "Только-только на брусья запрыгнул (с трудом), как... вплотную..." 6� ��
поезія. "Тропічний дощ, на Київщині звичний вже..." 6� �6
поезія. "Горячая распахнутость простора..." 65 ��
поезія. "Смеюшные фонтанчики..." 66 ��
поезія. "Тут листья шумно дышат шелестением..." 67* �8
поезія. "В автобусе на "Барсу" на "Камп Ноу"..." 68 ��
поезія. "Нас прошлое всех атакует — памятью..." 69 ��
поезія. "Наснагу від течій річок та лугівок, струмочків…" 70* �
поезія. "парко нам, задушно у асфальтовому лісі..." 7� ��
поезія. "На барселонских шармных улицах — все медленно..." 7� ��
поезія. "Сестра вновь, как пунктик: что ночь — иной хахаль..." 7� ��
поезія. "На старом паркете и пляски изжитые..." 7� ��
поезія. "Життя збігається подіями-ходулями..." 75* 6�
поезія. "Червоніє нестриманий серпень розпеченим потягом..." 76 ��
поезія. "Того́ сонечка нам за не нашими хмарами..." 77 ��
поезія. "Шевченки, Тичина писав, зараз — ми..." 78 ��
поезія. "поцеловал ее солдатик, из врагов…" (Случай при обмене пленными) 79* �
поезія. "— Как все? в прошлом? — Как жила ты?.." 80 ��
поезія. "За дверью — голос, шелест, токи, громкость..." 8� ��
поезія. "Рядочки наші, імена — як аватари..." 8� ��
поезія. "предгорья айсбергов сливаются в туманы?.." 8� ��
поезія. "Фашисти не зникали. І не зникнуть..." 8� ��
поезія. "Стихи, как сны, приходят и уходят..." 85 ��
поезія. "Мне интересно же — что думают другие…" 86* �
поезія. "Два друга. Общий офис. И рассорились..." 87 ��
поезія. "За эстетический наркотик…" 88* �
поезія. Земляцька мить 89 ��
поезія. "Вечер, не спится, гляжу..." 90 ��
Бухгалтерские страсти (роман, частина 1) (А. Лісовська) 9� �8
поезія. "Того́ сонечка нам, за не нашими хмарами..." 9� �0
Бухгалтерские страсти (роман, частина 2) (А. Лісовська) 9� �8
поезія. "Чем тяжелее тюк, украденный злорадно..." 9� ��
Бухгалтерские страсти (роман, частина 3) (А. Лісовська) 9� �8
поезія. "Той домагавсь лілею — вічність..." 9� ��
поезія. "похмура краса восени саранчою оковтує зелень..." 9� �0
Бухгалтерские страсти (роман, частина 4) (А. Лісовська) 9� ��
поезія. Цветы-ириски 95* �
поезія. "Уже треть стада волки съели..." 96 �0
Бухгалтерские страсти (роман, частина 5) (А. Лісовська) 96 ��
поезія. "Нічки холодні женуть в теплі кухні і офіси..." 97 �0
Бухгалтерские страсти (роман, частина 6) (А. Лісовська) 97 ��
поезія. "И даже, коль ты рядом, я грущу..." 98 �0
Бухгалтерские страсти (роман, частина 7) (А. Лісовська) 98 ��

КОРИСНЕ № стор.
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КАТАЛОг КАТАЛОг

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ № стор.
поезія. "Ген! полляється погляд за річку..." 99 �6

Бухгалтерские страсти (роман, частина 8) (А. Лісовська) 99 �7

поезія. "Ты отвечаешь мне чужим..." �00* �

поезія. "Зана́чу подих, погляд, почуття..." �0� �6

Бухгалтерские страсти (роман, частина 9) (А. Лісовська) �0� �7

Бухгалтерские страсти (роман, частина 10) (А. Лісовська) �0� �6

поезія. "Мой котяра, если вечером ты ужинаешь вкусно..." �0� ��

Бухгалтерские страсти (роман, частина 11) (А. Лісовська) �0� ��

поезія. "За тиждень — облич, спаму, вражень на пам'ять макітри нафіркало..." �0� �8

Бухгалтерские страсти (роман, частина 12) (А. Лісовська) �0� �8

поезія. "В салоне — масти: красные и синие..." �0� ��

Бухгалтерские страсти (роман, частина 13) (А. Лісовська) �05 ��

поезія. "подчеркнуто вежливые на пустующих улицах..." �05 �8

поезія. "Вангогові троянди м'яко-чайні..." �06* 6�

Бухгалтерские страсти (роман, частина 14) (А. Лісовська) �07 ��

поезія. "В океан самоцветных ноябрьских поземок 
из листьев..."

�07 �8

Бухгалтерские страсти (роман, частина 15) (А. Лісовська) �08 ��

поезія. "Час "йти на південь", але сам — не можу..." �08 �8

поезія. "Я обещал: "Жена, не вспомню..." �09* 6�

Бухгалтерские страсти (роман, частина 16) (А. Лісовська) ��0 �6

поезія. "И гарью людской и электроопорной..." ��0 �8

Бухгалтерские страсти (роман, частина 17) (А. Лісовська) ��� ��

поезія. "У неділю — зняв панчішки, босі ноги — в "чуні" з гуні..." ��� �8

поезія. "припорошило крейдками-кульками..." ��� �6

Бухгалтерские страсти (роман, частина 18) (А. Лісовська) ��� �7

поезія. "За плечами, спиной (замечалось) — манили, подмигивали..." ��� �0

Бухгалтерские страсти (роман, частина 19) (А. Лісовська) ��� ��

поезія. "Мы в табунах несемсь, как проклятые, гетманских..." ��� �6

Бухгалтерские страсти (роман, частина 20) (А. Лісовська) ��� �7

поезія. "Ты — сумел, отдалил, разорвал,.. далеко от нее..." ��5 �0

Бухгалтерские страсти (роман, частина 21) (А. Лісовська) ��5 ��

поезія. "А вакансий — пруд пруди. Кандидатов — ноль с нулем..." ��6* �

поезія. "А сніг біленький чорне — вкрив!.." ��7 �6

Бухгалтерские страсти (роман, частина 22) (А. Лісовська) ��7 �7

поезія. "Распадались ожиревшие империи..." ��8 �6

Бухгалтерские страсти (роман, частина 23) (А. Лісовська) ��8 �7

поезія. "На барвистій родючій землі українка..." ��9* �

поезія. "В стишно-зелено-червоних різдвянках..." ��0 �6

Бухгалтерские страсти (роман, частина 24) (А. Лісовська) ��0 �7

ІV. ПЕРЕЛІК СПЕЦВИПУСКІВ, ТЕМАТИЧНИХ НОМЕРІВ  
І СПЕЦПРОЕКТІВ гАЗЕТИ "ВСЕ ПРО БУХгАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК"  

ЗА ІІ півріччя 2015 року
СПЕЦВИПУСКИ, ТЕМАТИЧНІ НОМЕРИ ТА ЇХ СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА №

Готівковий обіг
Наш спецвипуск припаде до душі всім фірмам, які мають справу з готівкою: чи то банальна виплата 
зарплати або видача авансу з каси, чи реалізація товару або надання послуг за готівковий розрахунок. Ми 
зможемо зацікавити всіх! Так, керівник усвідомлює, коли його фірмі без РРО ніяк. До уваги зацікавлених — 
тонкощі придбання, реєстрації, опломбування та введення в експлуатацію РРО. Бухгалтер отримає лікнеп 
щодо заповнення касових документів, обмеження готівкових розрахунків, розрахунку ліміту каси та 
РРО-звітності. програмування касових апаратів — ще одна фішка нашого номера!

67

ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА № стор.
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КАТАЛОг

СПЕЦВИПУСКИ, ТЕМАТИЧНІ НОМЕРИ ТА ЇХ СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА №
Лікарняні та декретні
"Надворі спека, а ви нам тут про лікарняні... Хто ж хворіє влітку? Хіба що під кондиціонером 
застудилися…" — може сказати нам читач. А ми відповімо: "Саме так. Улітку. Адже зміни до законодавства 
вже дозріли, мов ті фрукти". Так, із 04.07.15 р. правила обчислення середнього заробітку для розрахунку 
лікарняних та декретних змінили докорінно. Звісно, ми не могли покинути своїх передплатників наодинці 
з нововведеннями. Тож пропонуємо до вашої уваги спецвипуск "Лікарняні та декретні". Упевнені, з його 
допомогою ви, шановні читачі, зможете оперативно та правильно визначити розміри соцстрахівських 
виплат. Іще й матимете час, щоб відвідувати спортзал і ніжитися на пісочку біля озера чи моря.

70

База знань ДФС. Роз'яснення та коментарі
Ми відібрали для вас найактуальніші роз'яснення з розміщених останнім часом у Загальнодоступному 
інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України. Кожну відповідь податківців супроводжує професійний 
коментар наших консультантів.
Ми розкриємо всі хитрощі дев'яти основоположних граней фіскальної сфери — пДВ, податку на 
прибуток, податку на доходи та єдиного внеску, застосування РРО, єдиного податку та оподаткування 
загальносистемників, земельного податку та податку на нерухомість. Декларування, сплата, пільги, 
виправлення помилок — усе це опинилося в полі нашої уваги.

75

Торгівля
Торгівля чи не найпопулярніший напрямок бізнесу. У всьому світі купується та продається безліч 
товарів. Тож, створюючи свою справу в цій сфері, бізнесмени завжди у виграші: людство постійно 
споживатиме, а тому й купуватиме. Найголовніше — просканувати кон'юнктуру ринку та влучно обрати 
цільову аудиторію.
Чим ви торгуватимете не так важливо. Це можуть бути продукти харчування, непродовольчі або 
підакцизні товари. Головне тут — знати правила гри. А в нашій країні їх чимало. Тому, аби лишатися 
гнучкими в умовах динамічного ринкового середовища, вітчизняним рітейлерам треба орієнтуватися в 
законодавчій площині торговельного бізнесу.
Якраз у поміч нашим читачам ми підготували спецвипуск "Торгівля". Його першу частину ми наповнили 
виключно найнеобхіднішою спецнормативкою.

79

Торгівля. Частина 2
Цей спецвипуск — джерело облікових та юридичних статей для підприємств торгівлі. Й зважаючи, що 
торгівля — найпопулярніша галузь, цей помічник має бути на столі всіх керівників і бухгалтерів України.
Оскільки більшість торговців зосереджені на роздрібних продажах, усю увагу ми приділили саме 
роздробу. І про нього ми розповідали чимало. Це й облік придбання товарів із метою їх перепродажу, 
формування цін продажу, й облік зворотної тари, пересортиці, природного убутку товарів, знижок, акцій, 
і багато іншого. Ми пояснили, як скласти графік роботи продавців і касирів, якщо магазин працює без 
вихідних, з ранку до вечора або цілодобово, а також розповіли, як оплачувати роботу в нічні та вечірні 
години, святкові й вихідні дні.
певна річ, без касових апаратів тут не обійтися, тому проведенню розрахункових операцій присвячено 
окрему статтю. На численні прохання ми виклали вимоги до стихійної й виносної торгівлі, до продавців 
алкоголю й оповіли особливості сплати 5-відсоткового роздрібного акцизу.
Та й кому не кортить знати, "що буде, якщо…"? Тому ви дізнаєтеся, хто і за що має право перевіряти 
торгові підприємства, а також які штрафи очікують на порушників правил торгівлі й санітарних норм.

86

Перевезення та експедирування
У нашому спецвипуску, присвяченому послугам перевезення пасажирів і вантажів та транспортному 
експедируванню, ви знайдете все необхідне для директора, юриста, бухгалтера, які працюють на перевізника 
чи експедитора. Ми розповіли про специфіку договірних відносин у цій царині, особливості обліку 
господарських операцій, із якими мають справу транспортники, і, звісно, про податки. (Куди ж без них?)
Якщо діяльність вашого підприємства виходить за межі Батьківщини, для вас стануть корисними 
консультації про оподаткування міжнародних перевезень і транспортно-експедиторської діяльності. Ми 
також приділили увагу специфіці, яку можуть привнести в облік міжнародні договори.

88

Cлужбові  відрядження
Сучасне життя диктує свої правила, і без ділових поїздок складно уявити успішну фірму. Воно й не дивно! 
Сидячи на одному місці, не завжди вдається тримати руку на пульсі. Сьогодні ми підготували для вас особливий 
номер, присвячений правилам направлення колег у відрядження. Він припаде до душі абсолютно всім!
Директор чітко зрозуміє, кого можна, а кого суворо заборонено відряджати у справах фірми, довідається, 
які максимальні терміни відрядження та в яку копійку йому виллються вояжі колег. Відряджений 
працівник матиме дороговказ: який аванс йому видадуть на відрядження та в які строки, коли 
відзвітувати про виконану роботу та витрачені кошти, про який пакет документації подбати. Кадровик 
отримає підказки щодо оформлення положення про відрядження, наказів про направлення, скасування 
та подовження службових поїздок. А для бухгалтера цей спецвипуск — узагалі клондайк. Бо тут описано 
всі тонкощі бухгалтерського й податкового обліку ділових переміщень співробітників, причому як по 
Україні, так і за кордон. про правила поводження з валютою при відрядженнях ми також не забули!

95



d
o
d
at
o
k.
vo
b
u
.c
o
m
.u
a

�00

Додаток до газети "Все про бухгалтерський облік"

КАТАЛОг

СПЕЦВИПУСКИ, ТЕМАТИЧНІ НОМЕРИ ТА ЇХ СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА №
Річна інвентаризація
Традиційна щорічна професійна "розвага" бухгалтера — складання річної фінансової звітності. Аби 
мати для неї правдиві дані, потрібно провести річну інвентаризацію. Цей процес включає: перерахунок 
активів, виявлення нестач або надлишків, звіряння розрахунків підприємства тощо. Саме цьому 
кропіткому й відповідальному процесу присвячено наш спецвипуск.    
Та не тільки обліковцям він припаде до душі. В інвентаризації задіяні чи не всі працівники 
підприємства. Керівники, юристи, менеджери, комірники — хтось очолює інвентаризаційну комісію, 
хтось входить до її складу, а когось перевіряють як матеріально відповідальну особу. Кожен знайде 
інформацію для себе.
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Експортно-імпортні операції
Наш спецвипуск зацікавить підприємства, які тільки планують або вже практикують зовнішньоекономічні 
операції. Адже для успішної роботи з іноземними партнерами важлива кожна дрібничка: від підготовки та 
укладення ЗЕД-контракту, вивчення нюансів майбутніх митних формальностей до інвалютних розрахунків.
З матеріалів номера ви дізнаєтеся про заходи нетарифного регулювання експорту-імпорту, строки 
та особливості розрахунків за експортно-імпортними операціями, тонкощі їхнього бухгалтерського й 
податкового обліку та багато іншої корисної інформації.
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Оренда майна. Частина 1
Раді презентувати вам першу частину нашого спецвипуску, присвяченого орендним 
відносинам. Спочатку, як заведено, зосередимося на різних юридичних аспектах оренди (найму). Ми 
розкрили особливості оренди державного та комунального майна, окремо приділили увагу оренді 
нерухомості, у т.ч. житла, транспортних засобів, а також нюансам безоплатного використання майна, 
висвітлили принципові нюанси лізингових правовідносин. 
І, звісно, надали рекомендації щодо захисту прав орендодавця, якщо на них зазіхнув контрагент, 
показали, якими переважними правами володіє орендар і які тонкощі законодавства слід враховувати 
держслужбовцю, котрий є орендодавцем свого майна.
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Оренда майна. Частина 2
У спецвипуску ми розповіли про загальні правила обліку та оподаткування орендних операцій, обліково-
податкові аспекти ремонтів та поліпшення орендованого майна, компенсації орендарем орендодавцю 
комунпослуг, податку на нерухомість та земельного податку, актуальні питання щодо витрат, пов'язаних з 
операційною орендою.
Звісно, не забули й про бухоблікові та податкові правила фінлізингу. Окремо розглянули низку питань, 
пов'язаних з орендою авто (зокрема, у власного працівника).
Додатково з'ясували, хто має платити рентну плату за спецводокористування в орендованому 
приміщенні та податок на нерухомість.
підприємці-загальносистемники знайдуть багато цікавинок у матеріалах про оподаткування орендних 
операцій. Єдинникам ми також розповіли, на яких моментах їм варто зосередитися під час здачі в оренду майна. 
Згадали ми й про неприбутківців — є певні особливості в їхніх орендних операціях. Висвітлили питання 
оренди приміщення в нерезидента, а також оренди майна держвласності. Насамкінець ми підготували 
добірку актуальних матеріалів і для бюджетників.
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Земельні відносини: набуття та користування землею
Те, що земля — основне національне багатство, загальновизнано й конституційно закріплено. Безліч 
фізосіб, установ та підприємств щодня мають справу із землею: володіють нею, користуються, 
обробляють, відчужують. А ще сплачують за неї податки та правильно обліковують. Аби не загубитися 
в безкраїх просторах нормативки та не зійти на манівці помилкових рішень, газета "Все про 
бухгалтерський облік" пропонує своїм читачам спеціальний випуск, присвячений питанням володіння, 
відчуження, використання та обліку земельних ділянок. Він стане надійним дороговказом у земельних 
відносинах як для фізосіб, так і для суб'єктів господарювання.
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ТЕМА НОМЕРА № Стор.
Охорона власними силами 6� 6
Електронні торги 89 5
підготовка до зими 9� 8
Виставки та ярмарки: назустріч покупцю 97 6
Угоди з корпоративними правами 98 �
пов'язані особи �0� 5
Ціна договору �0� 6
Матеріальна відповідальність працівників �0� �
Недоговірний пДВ �05 �
Компенсація зарплати мобілізованих �08 �
перехід на загальну систему ��� �0
Оздоровлення працівників ��� ��


